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ΗΜΕΡΑ ΧΑΡΑΣ

Φρονώ δχι δεν ξκαμα καμμίαν άναχάλνψιν : 
Σήμερα Χριστούγεννα, και δθεν πρέπει άπα- 
ραιχήχως νά έφοδιαοθώ με μεγάλην δόσιν χαράς 
και αγαλλιάσεως, νά προολάβω εορχάσιμον δψιν, 
νά χοποθεχηοω δνθος είς χήν μποντονιέραν μον 
κοι μειδίαμα εις χά χείλη μον, και νά οκορπίοω 
δεξιά καί αριστερά ενχάς, χωρίς νά δέχωμαι χί- 
ποχε χαλλίχερον.
" Πολν καλά' εν χούχοις ξεύρω ίκ χών προχέρων 
οχι και οημερα θά δεινοπαθήοω φρικωδώς, δ- 
αφς μον ονμβαίνει κάθε μεγάλην και αγίαν ή 
μέραν χοΰ Θεοϋ. Διόχι, δεν ξενρω πώς γίνεχαι 
με χονς οίχογενειάρχας, δμως διά χονς εργένηδες 
εδώ ανχ αι α/ ήμεροι «Τ*β κνριολεκ χικώς μαρχν- 
ρικαί, Κοί με χήν αδειάν οας θά οας κάμω ενα 
μικρόν απολογισμόν :

Τό πρωι σηκώνομαι, ανάβω χό χοιγαράκι μ ον, 
και βγαί>ω γιά καφφέ ,.αλλά πον τέτοια χύχη / 
Ολα κλειοχά κοί άνοικται μόνον αΐ εκκλησίας 

, ■*ίίβ οποίας, άχνχώς, δεν υπάρχει καφές.
■Η πρώτη αφορμή νενριάομαχος αν χή.

Κατόπιν παραχηρώ δχι τά παπούτσια μον θέ-  
Χονν γιαλιομα αλλ* οί κύριοι λονσιροι άργοϋν, 
και καταδικάζομαι νά περιφέρω δι* δλης χής 
ήμέρσς τις λάσπες μον.

Και καλα εάν προφθάσω νά ξνρισθώ χήν πα
ραμονήν' εάν όχι. ,,πορών και αξύριστος.

Ας εϊνε' κατεννάζω δλίγον χ άνε υρα  μον εϊς 
βάρος χής μακράς γενειόδος μον και επιχειρώ 
περίπατον είς χην όδον Σιαδιού, έν άγωνιωδει 
αναμονή χής ώρας χοϋ φαγητού.

Το μεσημέρι σημαίνει.
 ̂ Κοχενθννομαι εις χό χακτικόν μον ρεστωράν. 
Αλλ ουτε ανχό δεν δέχεται επισκέψεις, Γιά 

οκεφθήχε : Χριστός γεννάχαι σήμερον I Συνεπώς 
μόνον είς μπνραν δικαιούμαι νά φάγω.
 ̂ Αχολονθώ καχά πόδας χήν μαγκούραν μου, 
όποία με περιάγει είς δλα χά ζυθεστιατόρια' 

εις χό τελενταιον εξοικονομώ μίαν θέσιν, κχνπώ 
μανιωδώς, αλλα χό γκαρσόνι δεν ερχεχαι παρά 
μεχά μίαν ώραν διά νά μοϋ είπή δχι «τβ φαγηχά 
έτελείωοαν, κύριε*.

Χαίρω πολύ /
Τραβώ έκ νέου χήν γενειάδα μου, μασοώ όλί- 

yov χα δόντια μου, και σύρω χήν ποδάγραν μου 
χρός χό Ζάππειον με χήν άβλυχράν ελπίδα νά 
παρηγορήσω χήν πείναν μου με εναν καφέ. Είς  
χον δρόΐΑον συναντώ ενα ζεύγος χονδρών συζύ
γων μεθ δλης χής άφθόνον είς χέκνα εσοδείας 
χου, πιο κάτω ενα μπακαλόπουλο μ& καλαμα- 
χιανο ροζ μανχϋλι, ενα χΦρι είς χό πορχοχ&λλι, 
και αλλο ενα είς χο ψιλο σιδερένιο μπαστοϋνι.

Καί, προχορών πάνχοχε γενναίως, διασχαν- 
ροϋμαι με χά κορίτσια κάποιου οικοτροφείου 
όδενονχα προς χάς σχήλας χοϋ *Ολυμπίου Δ ιός, 
διίρχομαι άπό τοϋ ενός πεζοδρομίου είς χό αλλο 
με χον κίνδυνον νά μέ παρησνρυ βιτώρια με 
φορχίον βλάμηδων έορχαζόνχων κοι άααξά ποι 
οννχος οτράκες· και μεθ' ο φθάνω Ευχυχ,ώς χό 
ζαχοροπλασχεΓον άνοικχό' άχυχώς θέσις ΰπό χόν 
ήλιον ούδεμία.

"Ολη ή οικουμένη συνωθειχαι έχεϊ, διασκεδά- 
ζονσα άμειλίκχως.

1Επι χ έλους έπιχνγχάνω μίαν καρέκλαν και 
παραγγελλω εναν *και δχι*. 7ό γκαρσόνι με 
χροοβλεπει απειληχικώς: — Τέτοια μέρα καφέ 
γυρεύετε, κύριος /

Φυοιχα. .χρονιάρα μέρα και καφές πάει ποτέ; 
— θά  σας φέρω μία πάστα.
~Αν θέλω, τοϋ λέω καί δχι /
Η  παστα ερχεχαι* κάμνω χόν σχαυρόν μου 

καϊ χήν τρώγω.
Μετά μίαν ώραν είμαι άχόμη ζωντανός καί 

κάθομαι είς χήν Ιδιαν καρέκλαν, κλαίων χήν 
μοίραν μιυ, και πεινών.

θα  επρεπε νά έκαχρατενσω είς κανένα προά- 
οχειον, άλλά πώς ; Τα χράιι βΤνε γεμάτα, χ* αμά
ξια ·εχω άγώϊν, και Μνας σωφέρ δεν θά ου*ε· 
βιβάζεχο ουτε με χήν ψυχήν μου' άλλως χε αύτή 
μοϋ χρειάζεται διά χονς μεφισχοφελεϊς χής αι- 
οχροκερδείας. Νά κάμω καμμίαν έπίσχεψιν ; 
Δεν πάει ν' ανησυχήσω χονς άνθρώπους τέτοια 
μέρα. Νά πάω είς χό δείπνον πού μ* έχουν χα - 
λεομένον χό βράδυ ; Θά χαχαπροδώσω τάς γε- 
ρονχοπαλληκορικάς άρχάς μου.

Και δέν πηγοίνω πουθενά. Χάριν ποικιλίας 
μόνον μεχαχομίζομαι είς ενα παγκάκι. Τρία *3ον- 
λικά, χωρίς καπέλλο, μέ παλχά εχοιμα και με 
αναθυμιάσεις χρομμνδιοϋ, περνούν καχά παράτα- 
ξιν, ακολουθούμενα άπό διμοιρίαν φανχάρων,

Ό  ήλιος δύει και εγώ πεινώ και καπνίζω συ· 
νεχώς. Καχαλήγω άπό χάς έπχά είς μίαν μπύ- 
qav, διά νά φάγω επί χ έλους. Και χρώγω πρώτα 
τό ψωμί εν αναμονή τοϋ φαγητού, υστέρα χό 
<ραγηχόν £ν αναμονή χοΰ ψωμιοϋ και ονιω κα 
ΰ*ξής. "Ενα τσιγάρο ! Γιά χό θεό, ενα χ σιγάρο ! 
Τα δύο πακέχτα μου έιελείωοαν, τό γκαρσόνι 
δέχεται νά μοϋ προμηθεύσω μερικά χής δεκάρας

ανχι ενός ταλλήρου. Λίίλ μερσί.
"Αν επήγαινα είς %ψα θέαχρον ; Ό  γκισες 

εχει κλείσει πανχοϋ
Πενθώ, επιοχρέφω είς το δωμάχιόν μου, 

αγωνίζομαι νά κοιμηθώ.
Καλά Χρισχούγβνια, κύριοι, Ο Π Υ Μ
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Παντού, είς χάβε τόπον τά Χριστούγεννα 
εορτάζονται,  ̂διαφοροτρόπως, αύεό βΤνε αλή
θεια, ομως ή Ιδία ιερά συγκίνη lie, ή θεία χαρά 
αδελφώνει χό σύμπαν !

'As προσεγγίσω μεν λίγο είς * ίθ ε  τόπον και 
ας περι·υλλέ;σ>μεν κάθε έθιμον, διά νά σχημα- 
τίσωμεν μίαν παγχοσμίαν άνθοδέσαην, ανθο
δέσμην, άπό αγάπην, άπό φώς κι’ άγαλλίασιν.

Ιδου πως περιγράφουν διάφοροι συγγραφείς 
τά κατά τόπους Χρισιούγεννα :

c 7  α  ω  α ν  ί  α
Δέν θά ξεχάσω ποιέ τό τραγούδι πού ιΐ«ου· 

>■“ μ'ά χρισίουγεννιάιικη νύχτ ι σιή Σεβίλλη.
’ Ηταν σ’ ένα στενό μακρυνό δρομάχο μέ 

ψηλά σπίτια καί θοιιάμαι ήιαν πανσέληνος 
εχείνη τή βραδεία. Εινε τελειώσει ή λειτουρ
γία καί̂  ή χαμπανες έσκορποϋσα» μέ τούς με
λωδικούς ήχους των τη χαρμόσυνη εϊδησι 
σ* δλη τήν πόλι.

Βιαστικοί περνούσαν οί διαβάτες μέ χαρού
μενα ξεφωνητά καί γέλοια, τά παράθυρα δλα 
ήταν φωιισαένα κοί απ’ όλες τις σιέγες ανέ
βαιναν στον ουρανό σύνεφα καπνού

Καθώς περνονσβ εξω άπό ένα Φτωχικό μα- 
γαζάκι, είδα καθισμένους πολλούς έρΥ ίτες πού 
έπιναν κόκκινο »ραηί καί σιή μέση ήτανε μιά 
κοπέλλα λυγερή πού τραγούδαγε μέ πονο Σιά- 
θη <αλιγο κι’ δκουσα τούς στίχους αυτούς πού 
ποτέ μου δέν θά ξεχάσω :

“Λ ιο ι ξ α  χ ά γ α ιτη μ ίν ο  ο ο υ  τό γ ρ ά μ μ α
κ ι '  «Γχ* μ έ σ α  τήν  κ α ρ δ ιά  ο ου
noil τη ν  ϊ β α ΐ α  σ τ ά  οτή & ος μ ο ν . ..
τη ν  έ σ φ ιξ α ,  τή ν  ΰ έ ρ μ α ν α  χο'τά ο τή  δ ικ ή  μ ο υ
μ ά  ds χ ω ρ ο ύ σ α ν ε  χ ι'  ot δ ν ο  μ α ζ ί
κ ι'  έβ γ α λ α  τή  δ ικ ή  μ ο υ  κ α ί  οτή ν  Ι σ τ ι ι Ι α .

Rene Maizerojr
" Z J z a j i  a

Μοϋ φαίνεται πώς βλέπω άκόμα τή μαγευ
τική έκείνη χειιιω ιάηχη δύσι τή γιομάτη 
κοίηπι, γιομάτη ώ ιορφια !

Κι' δμως είδα άπό τότε τόσα πολλά Χρι
στούγεννα. Ώιτόσο πουθενά άλλοΰ δέν τ·) βίδα 
νά έορτάζωνται μέ μεγαλε^ερη κατά-υςι άπό 
τό Ιιαλιχό εχεΐνο χοοριουδάκι. θυμάιιαι πού 
είχα σταματήσει ά_®ηρημένος έξω άπό ένα 
σπιτάκι εξοχκο κι’ έξαφνα βγαίνει «τήν πόρτα 
ένα παιδάκι καί μού λέει: ’Ελάτε μέσα, κύριε, 
νά Ιδήτε πώς γιορτάζομε τά Χριστούγεννά μας.

Έμπήκα καί βρέθηκα σ’ ένα μεγάλο δωαάτιο 
πού είχε στή_μέση ένα τραπέζι καί γύρω ήταν 
καθισμένη, όλη ή οίκογένεια: Ό  παπούς, ή 
γιολιά, τά ΐγγόνια, τά παιδιά, καί κύτταζαν όλοι 
μέ φλογερά βλέμματα τή Χριστουγενιά ·ικη 
πήτα πού περίμενε σιή μέση τού τροπεζιοΰ.

Daniel Lesueur

'3 ϊν ω μ έ ν α ι fJTojizeiai
Διαφέρουν τά Χρισιουγεννα τής ’Αμερικής 

από τα Αλλα ; Μερικοί θά σας άπαντήσσυν oci 
διαφέρουν κατά τήν μεγαλοπρέπειαν, μά έγώ 
σας λέγω πώς τά Christmas, όπως τά λέγουν 
έκβΐ, συγ/.ετρώνουν όλα μαζί τά έθιμα τοΰ 
κόσμου*αί κατά τοΰτο Ισως καταρρίπτουν τό 
παγκόσμιον ρβκόρ.

‘Ο Αμερικανός μπορεί νά τρέξη ώς τήν δλ
λην δκρην τοϋ κοσμου γιά νά ευρ  ̂ σταφίδες 
καί τά Λλλα ύλικά πού χρειάζονται γιά τή Χρι
στουγεννιάτικη πουτίγκα Τό δέ Χριστουγεν 
νιάτικο δένδρο πού θά στολίσουν σ' όλα τά 
σπίτια, άπ’ τά πιό πλούσια ώς τά πιό φτοιχά, 
πρέπει νά είνε πελώριο, νά φθάνη στό ταβάνι 
καί νά έχυ κρεμασμένα έπάνω δχι παιγνίδια, 
άλλά δώρα μεγάλης άξίας γιά μεγάλους καί 
μικρούς, γιατί ανεξαρτήτως τής ήλικίας όλοι 
μέ μιά ψυχή εορτάζουν τή μεγάλη ήμέρα I

Abel Herman
έΡ w e  σ ί  α

Καί στή Ρωσσία τά Χρισιουγεννα θεωρούν
ται ή μεγάλειτέρα έορτή. Ή  θρησκευτικές 
τελετές άρχίζουν άπό τήν παραμονή καί

ι κρατάνε ώς τάς 6 Ίανουαρίου.
‘Υπάρχει έκεΐ >αί μία παληιά πρήληψις, κατά 

τήν όποίαν ρίχνουν λυωμένο κερί μέσα σέ >*ρό 
καί άναλόγως πρόο τό σχήμα ποΰ θά πιίρυ 
προλέγουν τήν τύχη τών νέων. Έ ξ  Λλλου πολ
λά κορίτσια κάθονται δλη τή νύκτσ σκυμένα · 
επάνω άπό ένα ποτήρι νερό πού έχει μέσα ένα 
άσημένιο νόμισμα καί περιμένουν νά Ιδοΰν 
μέσα έ»εϊιον πού θά είναι τής τύχης των.

Κάποτε διηγούνται δτι ένα κορίτσι είδε μέσα 
ένα φέρετρο καί έπεσε λυπόθυμο. Άπό τότ« 
άρρώστησε καί σέ λίγες ήαέρες άπέ&ανε.

Στήν Ουκρανία συνηθίζουν κάτι άλλο γιά 
να βλέπουν τήν τύχη τους : Μαζεύουνται τά 
κορίτσια μέσα σέ μιά κάμαρα καί στή μέση 
σχηματίζουν ένα λοφίσκο άπό στάρι. Πάνω 
είς αΰτ.ν τό λοφίσκο βάζουν ένα δακτυλίδι 
καί ρίχνουν νστερα έκεΐ έπάνω έναν πετεινό, 
ό ότοΐος άρχίζει νά σκαλίζω τό στάρι καί, 
κοθώς σκαλίζει, φυσικά, σπρώχνει τό δακτυ
λίδι πού κατρακυλά καί σ’ όποιου κοριτσιού 
τά πόδια πέσ{) έκεΐνο θά παντρευθχί πριν τε
λείωσή ό χρόνος.

Αύτα εννοείται στήν παληά καλή Ρωσσία. 
’Από τότε πού μετείλήθη είς Μτολσεβικικόν 
Παράδεισον, ποιόσ ξέοει τί γίνεται έκεΐ πέρα !

Ε. Halperine— Kaminsky
cT a ju ia —  ‘S iy y jia

Στή Γαλλία εορτάζουν τά Χριστούγεννα καί 
τό Νεον έτος. Τά Χριστούγεννα τά έορτάζουν 
μέ τήν λεγομενην reveilloa, μέ τήν πήτα, μέ 
τά παπούτσια στό τζάκι καί τό Ν. έτος μέ τής 
έπισκίψεις, μέ τά δώρα, μέ τά πουρμπουάρ.

Σ'ήν ’ Α γγλία δ μ ω ς έο ρ τά ζο υ ν  μ ονάχα τά 
Christmas, δέν εο ρ τά ζο ν τα ι δ έ  μόνον μιά 
μ έρ α , άλλα ολόκλη ρ ον  μήνα.

Βύρέ&ηκα Χρισιουγεννα σέ μιά Έ/γλέζικη 
οίκογένεια σ* κάποια μικρή έξοχή κοντι στό 
Λονδίνο καί είδα στολισμένες τής κάμαρες μέ 
γκί. Είδα τούς κυρίους καί τά κορίτσια νά 
παίζουν άθώα παιγνίδια, νά γλεντοΰν, νά φ ι
λιούνται χάτβ) άπο τά κλαριά τοΰ συμβολικού 
γκί, κι’ έζήλεψι άληθινά τήν δδολη θρησκίν- 
τική χαρά <αί τήν άδελφωσύνη ιιέ τήν ότοίαν 
οί 'Αγγλικές οικογένειες γιορτάζουν τά Χρι
στούγεννα. Marcel 1' Heureux

‘Η λιτότης δμως καί ή χριστιανική κατάνυ- 
ξις μέ τήν όποίαν εΐί τά έλληνικά χωριά έορ- 
τάζοντοι τά Χριστούγεννα,προσδίδει μίαν Ιδιαι
τέραν υποβλητικότητα καί περιβάλλει μέ κά
ποιαν άπέριττον μέν, άλλ'έπιβλητικήν ποίησιν, 
τό μυστήριον τής γεννήσεως τοΰ Γλυκυτάτου 
Θεού τών άτλοΐκών καρδιών.

Ο κ. ΠΑΓΚΟΣΜ ΙΟΣ

ΤΟΤ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ

0 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΑΠΕΣ
‘Ο χυρ-Τάσσος ήταν ό δνδρας τής Χρηστί- 

νας ‘Η Χρηστίνα δέν άπατοΰσε τόν κυρ Τάσσο 
της. ‘Ο κύρ Τάσσος δμως άπατονσε κάποτε τή 
Χρηστίνα του, χοιρίς αύτή νά τό ξέρη. Κι’ ή 
Χρηστίνα δμως ήταν λιγάκι ένοχη άπέναντι 
τοΰ άνδρός της, γιατί, χωρίς αύιός νά τό ξέρη 
είχε σχέσεις μέ μιά παληά φιλενάδα της πού 
είχε πάρει τώρα τόν κακό δρόμο.

Ή  Χρηστίνα άπό καιρό τρωγόταν τόν &ντρα 
της νάν] ιής πάρη έναν καναπέ γιά τό σαλο- 
νάκι τους. ‘Ο κυρ Τάσσος τής ΰποσχέθηκε δτ» 
θά τής τόν άγοράσο τά Χριστούγεννα, πού 
γιόρταζε κιόλας. Καί γιά καλή του τύχη είδε 
προγθές σιήν έφημερίδα δτι πωλείται καναπές 
occasion είς συγκαταβατικήν τιμήν.Έπήγε στή 
διεύίΚχοιν όπου έπωλεϊτο καί βρέθηκε μπρο
στά σέ μιά κυρία, άρκετ ' νόστιμην, καί προ
κλητικήν. Ήταν ξαπλωμένη άπάνω στόν κα
ναπέ άκριβώς πού έπουλιόταν συγκαταβατικά. 
Μετά τάς διαπραγματεύσεις πού έγιναν είς τό
νον πολύ διαχυτικόν, ό κύρ Τάσσος έζήτησε νά 
δοκιμάσω τόν καναπέ αν ήταν μαλακός καί άνα- 
παυτικός. Ή  κυρία έκλεισε τήν πόρτα, καϊ 
τόν έδοχίμοσαν μαζί. Ό  κυρ-Τάσσος έμεινβ 
ενθουσιασμένος.

Μετά μιά ώρα ή Ιδία κυρία έδεχόταν τήν 
έπίσκεψιν τής Χρηστίνας, καί θά έ καταλάβατε, 
βέβαια, δτι αύτή ήταν ή κυρία μέ τήν όποίαν 
ή Χρηστίνα (Ιχε τις ένοχες σχέσεις ;

-«-Τόν έπούλησες τόν καναπέ σου ;
—Τόν έμοσχοπούλησα. Εκατό δραχμές τόν 

είχα άγοράσει πρό έτών, διακόσες τόν έ πού
λησα τώρα, κι’ ό κύριος πού τόν άγόρασε, μ* 
βφησε καί δύο είκοσιπεντάρικα πουρμπουάρ 
γιαιί έμεινε ευχαριστημένος κι' άπ’ τόν καναπέ 
κι' άπό μέ α ,

— Βρέ τόν κουτεντέ!
Χθές ένας λούστρος έμπαζε στό σαλονάχι 

τής Χρηστίνας τόν καναπέ τής φιλενάδας της. 
Ή^Χρησιίνα κατάλαβε πώς ό «κουτεντές» ήταν 
ό άντρας της. Δέν μποροΰσε δμως νά τοϋ jcq 
τίποτε καί άπεφάσισε μόνον v i  τοΰ έφαρμόσφ 
αντίποινα. Καί νά γιατί τόν κυρ Τάσσο άπό 
χθές τόν στενεύει λιγάκι τό καπέλλο του.

Μ. ΣΤΗΡΙΟΣ

Σ <*> A I Ρ Α

MARIE CORELLI ΝΤΟΛΟΡΕΣ M E T . ΕΚ  ΤΟΥ Α ΓΓΛΙΚΟΥ 
ΥΠΟ Δ -ιδ ο γ  ALEX

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
—Καί δμως είν’ ένας άπό τούς καλλιτέρους 

ιεροκήρυκας, εΐιεν ό Μακφάλεν, δστις έδειχνεν 
αρκετήν κλίσιν πρός τόν θρησκευτικόν κλάδον.

Το πρόγευμα έληξε μέ διαφόρους συζητηθείς, 
■ψευτομολωματα καί αμοιβαία πειράγματα, δπως 
ε συνήθιζαν πάντοτε, καί τήν στιγ ιήν ποϋ ό Μα*- 
φάλεν καί ό Δυπνέ μετίβησαν είςτήν βιβλιοθή
κην, ό Φίλιππος μέ τόν Τζώρτζ έσπευσαν πρός 
συνάντησιν τού πιλότου Σβένσεν δστις τούς έ- 
περίμενεν ήδη είς τήν γέφυραν.

‘Ο Φίλιππος, ά^οϋ τόν έχαιρέτισε, τοΰ προσέ- 
φερεν ένα σιγάρο καί τόν ήρώτησε άμέσως χω
ρίς -προοίμια :

*—Γιά πές μου, Β ίλδεμαρ, υπάρχουνιΰμορφα 
κΓρίτσια είς τό Φιόρ ;

Ό  πιλότος ήναψε τό σιγάρο ποΰ τοϋ προσέ- 
ραν καί έμειναν όλίγας στιγμάς συλλογισμένος 

—Ή  έρώτηίίς σας μέ βάζει είς αμηχανίαν, 
μυλόρδε, άπή τηοεν τέλος, γιατί έγώ δέν είμαι 

και’όλου φίλος τών γυναικών. Άλλά άφ’ όσα 
έχ<Ί ακούσει ύπιρ-ερούν πολύ αί άσχημοι.

‘Ο Τζώρτζ έκύτταξε τόν φίλον του καί εγέ 
λοσε πονηρά, προλομβάνων δέ κάποιαν έρώτη- 
σίν του έσπευσεν αύιός νά έρωτήση τόν πιλότον : 

—Καί γιά πές μου κι’ έμέ, Βαλδεμαρ, υπάρ
χουν παλαιοί τάφοι ή κρυφά σπήλαια πού ν’ ά· 
ξίζουν νά τά έπισχεφθή κανείς;

—Ό χ ι κύριε, δέν υπάρχουν καθόλου αρχαι
ότητες· δσον άφορφ γιά σπήλαια, είνε φυσικά 
πολλά, άλλά 3έν είνε διόλου άξιοπερίεργα.

Ό  Λώριμα έτρόβηξε τέν φίλον του άπό τό 
σακκάκι καί τοϋ έψιθύρισε σιγά:

— Κολά έμάντευσα έγώ δτι ήσαν τ’ άποτελέ
σματα τοϋ γουΐσκυ.

Ό  λόρδο; Εριγκτον δμοος δέν έδωσε καμμί- 
ev οημασίαν είς τά λόγια τού φίλου του καί ή · 
ρώτησεν άποτόμως τόν Βάλδεμορ :

—Μπορείς νά μού είιιής, ποιον μέρος ή πρό
σωπον υπάρχει έδώ πού λέγεται Ντολορές;

‘Ο πιλοτος άνεπήδησε καί έκύτταξε τόν Φί
λιππον έκπληκτος

—Ντολορές ! άνέχραξε οχεδ5ν τρομαγμένος. 
Είνε άδύνατον νά είδατε τήν δεσποινίδα Ντο
λορές.

—Ά  1 Τζώρτζ, τί λές τώρα; είπεν ό Φίλιπ
πος μέ τόνον φωνής θριαμβευτικόν. Ναί, Βάλ
δεμορ, τήν είδα· είμαι βέβαιος ότ« τήν είδα ! 
Ποία είνε ; Kui πώς μοΰ λές δτι δέν υπάρχουν 
ιΰμορφα κορίτσια ίδώ, άφοϋ έχετε μιά τέτοια 
καλλονή;

Ό  Βαλδεμαρ έφαίνετο πολύ στενοχωρημένος 
καί ΰστερα άπο άρκετά δευτερόλεπτα άπεφάσι- 
αε νά όμιλήση.

—Δέν |πήγε καθόλου ό νοΰς μου είς αυτήν, 
είπε μέ τόνον φωνής έπίσημον. Γιατί δέν είνε 
ή θέσις μου νά όμιλώ γιά τήν κόρη τοΰ Όλαφ. 
Σάς ζητώ συγγνώμην, μυλόρδε, άλλά μοΰ επι
τρέπετε νά σάς έρωτήσω πώς τήν συναντήσατε ;

—‘Ενιελώς τυχαίως, άπήντησεν ό κ. Έριγ- 
κτον,πού δέν έφαίνετο διατεθειμένος νά δώση 
περισσότερός έξηγήοεις είς τόν πιλότον. Είνε 
κανένα έπίσημον πρόσωπον ;

—’Επίσημον, δπως το έννοεϊτβ σείς, όχι. ‘Ο 
πατέρας της Όλαφ Γκάλντμα είνε ένας άπλοϋς 
κτηματίας καί έχει μία σχετικώς καλή περιου- 
βία, άλλά είνε ένσς ίδιόρςυθμος τύπος. Είς ό
σους δέν τόν γνωρίζουν φαίνεται μισάνθρωπος 
διότι δέν όμιλεΐ ποτέ ιίς κανένα καί ζή σχεδόν 
άπομεμονωμένος μέ τήν κόρην του.

— Πού καθονται; ήρώτησεν ό Λώριμα, δστις 
εΐχεν άρχίσει νά δείχνχ) άρκετόν ενδιαφέρον.

‘Ο πιλότος άκούμπησε μέ τό ένα του χέρι 
είς τό κιγκλίδωμα τής γεφύρας καί έδειξε μέ 
ιό Αλλο πρός δυσμάς :

— Νό, βλεπετε έχεΐνον τόν πελώριον βράχον, 
πού μοιάζει cav γίγας, καί κοντά "είς αύτόν 
ένα καταπρασινον λοφίσκον ;

‘Ο Τζώρτζ καί ό Φίλιππος ένενσαν καί οί 
Λΰο καταφατικώς καί ό πιλότος μέ τό χέρι 
ηάντοτε τεταμένο πρές τήν αύτήν διεύθυνσιν 
έξηκολούθησεν:

—'Εκει έπάνω είς αύτόν τόν λοφίσκον είνε 
b  πύργος τονς· άν σκύψετε λίγο, θά τόν διακρί 
νετβ, άλλά δέν σάς ουμβονλεύω, κύριοί μου νά 
τόν έπισκεφθήτε ποτέ, γιατί δέν θά τύχετε κα 

λής υποδοχής.
Καί ό Σβένσεν έκύτταξε προσεκτικά τούς 

λύο φίλους διά νά μαντεύσχ] τούς σκοπούς των,
— Ά ν  είν' έτσι, οοΰ υπόσχομαι νά μή τούς 

ένοχλήσωμβν, είπεν ό Λώριμα. ‘Εμείς θέλομεν 
Ανθρώπους βον νά μάς δέχονται μέ τήν καρδιά 
■τους.

—Σύ δμως, Βάλδεμαρ, μιλείς βάν νά τούς 
γτωριζης, προοέθεσεν ό Φίλιππος μό τήν 4λ- 
n it*  νά μάθη κλτι περισσότερον.

«Μ ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ EIMIIOH CBT RITIAHfCI ΙΙΣ ΤΡΙΓΜΙΙΗ

—Τούς γνωρίζω .. ‘Η κόρη του είνε ξανθιά 
καί ώραία όσον καμμιά άλλη σάς έπαναλαμ
βάνω δμως δέν είνε ή θέσις μου ν« όμιλώ 
γι’ αύτούί—διεκόπη πολύ στενοχωρημένος καί 
α ί φ ν η ς  άλλάζων θέμα ομιλίας ήρώτησε μέ σε
βασμόν : —0 i  μέ χρειασθήτε σήμερο, σέρ
Φίλιπ ; , . ,

—“Οχι, Βάλδεμαρ· αυριον μονόν 9α  πετα- 
χθονμεν ώς τό ΣάγΥεν—Φιόρ, αν ο καιρός είνε

""^ π ιλ ό το ς ΰπεκλίθη, έχαιρέτισε μέ σεβασμόν 
καί άπεσνρθη, άφήσας τούς δύο φίλους μόνους 
έπί τής γεφύρας.

— Γιατί δέν τόν ήρώτησες για τό σπήλαιον 
έχεΐνο καί γιά τόν νάνον ; ήρώτησε τότε ό Λώ-

6'^ Γ ια τ ί  πιθανόν αύτός νά μήν ήξεύρη τί
ποτε καί έγώ δέν δικαιόϋμοι νά είπώ πράγ 
ματα πού άνεκόλυψα μόνος μου καί είνε μυ
στικά ίσως γιά τούς άλλους. Νά ήμποροΰσα 
μόνον νά έβλεπα άλλη μία φορά αύτήν τήν δε
σποινίδα Ντορολές δπως τήν είπε καί τότε θά 
μάς έξηγον σε δλα ούτά τά μυστήρια

Ό  Τζώρτζ έκύτταξε τόν φίλον του μέ ΰφος 
άνθρώπου πού δέν συμφωνεί καθόλου μέ τήν 
γνώμην του καί τόν ήρώτησε :

—Τί σκοπεύεις νά κόμης ;
—Πρός τό παρόν τίποτε, άλλά τό βράδυ, 

ένφ οί άλλοι θά φλυαρούν μέ τόν Ντοίσγου- 
έρθυ, νά έλθης μαζή μου καί θά πάμε μέ μιά 
βάρκα είς τό μέρος πού τήν συνήντησα

—Είσαι είς τούς ένθουσιασμούς σου πάλι 
Φίλιππε ! Μά δέν σκέπτεσαι τουλάχιστον τήν 
Κλαρα Γουίντλιΐ, πού κοντεύει νά χωρίση τόν 
άνδρα της άπό έρωτα γιά οέ ;

—Μήν είσαι θεότρελλος, Τζώρτζ, είπεν ό 
Φίλιππος, κοκκινίζων χωρίς νά τό θέλη. Σοϋ 
έπαναλαμβάνω δτι είνε άπλή περιέργεια.

‘Ο Λωριμα έοήχωσε τότε τά γαλανά του μά 
τια τά τόσον εκφραστικά κοί έκίτταξε τόν 
φίλον του.

—Άκουσε, Φίλιππε, τοΰ είπε λιγάκι έπιπλη- 
κτικά. Αύτή τή στιγμή καταλαμβάνω δτι μοϋ 
κρύβεις τά αίοθήμοτά σου- άλλά γιά ποιόν 
λόγο, φίλε μου; Είνε κακό νά πής δτι οοϋ ήρε- 
σεν έκείνη ή νέα και θέλεις νά τήν γνωρίσης ;

‘Ο Φίλιππος έγέλασεν, άλλά δέν είπε λέξιν, 
διότι άκριβώς αύιήν τήν στιγμήν οί δύο σύν
τροφοί τους ήρχοντο νά τούς άνταμώοουν.

IV
«"Οταν είνε κανείς εύτυχής 

μοιάζει με τό τριαντάφυλλο μόλις άνοίξη. .»
Heine

Ό  Αίδεσιμώτατος Κάρολος Νταϊσγουέρθυ 
έκάθητο μόνος είς τήν τραπεζαρίαν, άποτε- 
λειώνων τό γεΰμά του, τό όποΐ >ν ήτο πάντοτε 
εκλεκτόν, διότι τοΰ ήρεσεν ή καλοπέρασις. 
Χονδρός, οτρηγγυλοπρόοωπος μέ μικρά μάτια 
ποϋ έλαμπαν πονηρά, ήτο ή τελεία άπβικόνι- 
σις τοϋ άνθρώπου, ποΰ εί ε ευχαριστημένος 
άπό τόν έαυτόν του. £ατώρΟωνε σχεδόν πάν 
τοτε νά έμπνέη συμπάθειαν είς όσους τόν 
έγνώριζαν" άν καί όσοι ήμποροίσαν νά ψυχο
λογήσουν δέν έχρειάζοντο πολύν καιρόν νά εν
νοήσουν ότι ήτο άνθρωπος έπίβουλος καί μο
χθηρός, κατορθώνων μόνον νά υποκρίνεται 
θαυμάσια τόν θρησκομανή.

Πρό δύο τριών λεπτών είχε τελειώσει έντε
λώς τό γεΰμά του καί ήτο ήδη άφωσιωμένος 
είς τήν λεπτομερή έξέτασιν ivoe μικρούς σταυ
ρού χρυαοϋ μέ μαργαριτάρια, έπί τοϋ οποίου 
ήσαν χαραγμέναι αί λέξεις :

«Passio Christi, conforta me.
Dolores

Τόν έκύτταξε προσεκτικά καί, κα θώ ς αύτήν 
τήν στιγμήν είσήρχετο ή ΰπηρέτριά του, _τήν 
έφ ώ νοξε καί τήν ήρώτΐ|03 δείχνων είς αύτήν 
τόν μικρόν σταυρόν :

— Ούλρίκα, είδες ποτέ σου τέτοιο πράγμα; 
‘Η νεαρά γυνή ώπιοθοχώρησε τρομαγμένη, 

ένφ τό φύσει ώχρόν πρόσωπόντης έγινε πελιδνόν, 
—Πετάξτε το κύριε ! άνέκραξεν. Είνε τής 

μ ά γ ι σ σ « ς. Νά τό κάψετε γιά νά τής ;ά- 
σετε τήν δύναμί της.

‘Ο κνριος Νταΐογουέρθυ έγέλασε μέ τήν α
πλοϊκότητα τής ύπηρετρίας του.

—Άκουσε καλή μου Ούλρίκα, τής είπ* μέ 
τήν ουνήθη πλαστήν του γλυχύτητα.—Ά η ό τ λ ν  
πολύν σου ζήλον νά είσαι θρήσκα, λέγεις καμ- 
μίον φοράν καί ΰπερβολάς. Δέν σοϋ λέγω δτι 
έχεις άδικο γιατί φυσικά, όσες φορούν αύτό τό 
πράγμα, κάθ* άλλο πορά εξυπηρετούν τόν Θ* 
όν μας* δέν ήμποςοίμεν όμ·ς νά τής βνομά- 
ββμεν καί μάγισσες.

(Ακολουθεί)

Ο ΕΡΩΣ ΤΟ Υ  ΒΑΣΙΛΕΩΣ
( Σ υ ν έ χ ε ι α  δ ε κ ά τ η )

Καί μέ τήν συνήθη του λιτότητα ηρκεΐτο είς 
αύτό.

’Αμέσως ποραπλεύρως τοΰ κοιτωνος του ενα 
δωμάτιον τό είχε μεταβάλλει 8lc γραφεΐον του. 
Καί παραπλεύρως πάλιν αύτοΰ ήτο τό υπασπι- 
στήριον. ,

Τό μεσαϊον έκ τών τριών τούτων δωματίων, 
δηλαδή τό γραφεΐον τοΰ Βασιλέως, ή κυρία Μά
νου, μετά τόν γάμον των, τό εΤχε _ μεταβαλλει 
είς πρόχειρον Ιδιαίτερον διαμέρισμα της. Δηλα
δή είς ενα μπουντουάρ γραφεΐον, μέ «αλαισθη- 
σίαν έπιπλωθέν, άπό τό όποιον ούδέποτε έλει
παν τά άνθη , ,

Έ χ εΧ  όα ίσ θ η μ α τία ς Βασιλεύς και η τρυφερά 
σύζυγός του έπερνονσαν ώρας ολοκλήρους άγά- 
πης κι’ εύτυχίος. '

Καί είς αύτό, όταν ό Αλέξανδρος ανεχσ ρησεν 
είς Θεσσαλονίκην, έγκατεστάθη ή κυρία Μάνου 
καί έμενε καί έκοιμάτο, κατόπιν έξουσιοδοτή- 
σεως βέβαια τοΰ 'Εστεμμένου Συζύγου της. <

Τό πράγμα όμως έξώργισεν έπί μάλλον τους 
μηνίοντος έκ τών υπασπιστών, οί όποιοι ήθελαν 
νά εξαναγκάσουν τήν βασιλικήν σύζυγον ν’ άπο · 
σι ρθή είς τό σπίτι της.

Φυσικά, ή κυρία Μάνου, καθ ο είχε δικαί
ωμα, άντέστη έρρωμένως, καί κατόπιν τού
του έδημιουργήθη ή οριστική πλέον ρήξίζ- 

"Evu ώραΐο πρωί, δλοι οί ΰπασπισταί εση 
κώθησαν είς τό πόδι άπειλοϋντες νάέγχαταλεί- 
•ψουν τάΆνάκτορα, έάν ή κυρία Μάνου δέν απε- 
χώρει. ΗΚυβέρνησις τόέμαθε,δτότεάντιπρόεδρος 
έπενέβη πάλιν, καί ή κυρία Μάνου ετηλεγρα- 
φησε πρι ς τόν έν Θεσσαλονίκη ευρισκόμενον 
άκόμη Βασιλικόν σύζυγόν της, ζητούσα οδη
γίας τί επρεπε νά κάμη. _

‘Ο άείμνηστος Βασιλεύς άντι άλλης απαντή ■ 
σεα>ς έπήρε τό αΰτοκίνητον του καί έσπευσε 
νά έπιστρέψΗ είς τάς ‘Αθήνας, διά να συμβι- 
βάση τά πράγματα.

Άλλά τά πράγματα ήσαν πλέον άουμβίβα 
στα. Ή  θαραλέα στάσις τήν όποίαν έτήρη- 
οεν ή βασιλική σύζυγος, είχεν έξάψει περισσό
τερον τά κοί ήδη έξημμένα πνεύματα, και κα
νείς τρόπος κατευνασμού αύτών δέν υπήρχε. 
Οί ύπασπισταί ήπείλουν πάντοτε νά έγκατα- 
λείψουν τά Ανάκτορα, έόν δέν άπεμα*ρύνετο 
ή κυρία Μάνου. Καί ή Κυβέρνησις έπίσης_ διά 
τοΰ άντιπροέδ’όυ της είχε κηρυχθή υπέρ 
τής άπομακρννσεως αύτής.

Τί έπρεπε νά γίνη ; Πώς νά έίοΐκονομηθή ή 
περίστασις;

Νά εξακολούθηση ή κυρία Μάνου άνθιστα- 
μένη ; Υπήρχε κίνδυνος νά δημιουργηθή μέγα 
σκανδαλον καί τό σκάνταλον αύτό ύπήρχε φό
βος νά τό έκμεταλλευθή ή όμάς τών ϋπερά· 
γαν αδιαλλάκτων έκείνων άξιωματικών, οί 
όποιοι έκαραδόκουν τήν εύκαιρίαν νά προβοΰν 
είς πραξικόπημα, καί χαταλύοντες τήν βασι
λείαν ν’ άνακηρύξουν δημοκρατίαν, ύτό τήν 
προεδρείαν τοϋ τότε πρωθυπουργού. Τοιουτο
τρόπως δ Αλέξανδρος έκινδύνβυε νά χάση τόν 
θρόνον του. Καί αύτόν μέν προσωπικώς ξέ
ρουμε πόσο τόν έμελλε γιά τόν θρόνον του. 
Έν τούτοις δέν ήθελε νά έκθρονισθϋ, οπότε 
θά έπηκολούθει κατάλυσις τής δλης δυναστείας, 
διότι είς τόν θρόνον είχεν άνέλθει κατ' εντολήν 
τοΰ Σεπτοϋ Πατρός του, καί ώς Τοποτηρητής 
τρόπον τινά Αύτοΰ, άπόντος, ήναγκάζετο νά 
διατηρή τό Στέμμα έν μέσφ τόσων πικριών 
καί Απογοητεύσεων, διά νά Τοΰ τό περιφρου- 
ρήση καί Τού τό παραδώση δταν Έκεΐνος θά 
έπανήρχετο θριαμβευτής. Ά ν δέν έπρόκειτο 
περί αύτοΰ άς είν* όλοι βέβαιοι δτι ό ορμητι
κός καί άνυπότακτος Βασιλεύς πρό πολλοΰ θά 
εΐχεν άφήσει τόν θρόνον του. Ιδού διατί ηναγ- 
κάζετο έκάστοτε νά ΰποκύπτη. Καί Ιδού διατί 
καί είς τήν τιροκειμένην περίπτωσιν ήναγκάσθη 
έπίσης Λά ύποχωρήση.

Τά πραγματα ήσαν περίπλοκα. Τόσον περί
πλοκα ώστε καί ένας έκ τών υπασπιστών πολν 
έμπιστος τοϋ άειμνήστου Βασιλέως καί οίκεΐος 
τής κυρίας Μάνου, ήναγκάσθη νά τούς συμβον- 
λεύση ότι ή μόνη δυνατή λύσις ήτο νά άπομα- 
κρυνθή προσωρινώς έξ 'Αθηνών ή κυρία Μάνο* 
καί έπειτα άπο λίγον καιρόν οπότε θα είχε πε
ράσει ή έξαψις καί θά (ζητείτο ή συνδιαλλα
κτική έπίμβασις τοΰ τότε πρωθυπουργού, θά ή μ
πορούσε ή βασιλική σύζυγος νά ίπιστρέψη.

Ό  ’Αλέξανδρος είδε δτι πράγματι δέν ήτο 
δυνατόν νά γίνη τίποτε άλλο, καί γι’ αντό 
συγκατετέθη είς τήν προσωρινή άπομάκρυν- 
ριν τής άγαπημένης συζύγου του εξ Αθηνών, 
μέ βαθύν μέν πόνον στήν καρδιά γιά τόν πι
κρόν αύτόν καί καταναγχαστικόν χωρισμόν, μέ 
τήν πεποίθησιν όμ«ς δτι έχτελιϊ ΰπέρτατον 
καθήκον πρός τόν Πατέρα το» καί τήν Πατρίδα.

(Άχολονθ·!)
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Χριστούγεννα ! Τί χαριιόσυνη ημέρα !
Χριστός γενιάται ! τά παιδιά κρατούν τις 

πιό φαντασμογορικες αναμνήσεις άπό τήν ή - 
μέρα ούτή, τήν ευλογημένη ’μέρα !

θυμούνται τό Χριστουγεννιάτικο δένδρο τής 
Γιαγιάς, τό φωτισμένο μέ τά χεράκια τά πο 
λύχρωμα, μέ τά κλαριά πού λιγούσανε ατό 
βάρος τής χορός I

Θυμούνται τό τζάκι «ού βάζον* τή νύχτα 
τά παπουτσάκια τους βαί τό πρωί ώ θανμα ! 
τα βρίσκανε γιομάτα·. "Υστερα τό γεύμα, τ· 
γεύμα τό οΝογενειαχό, τό εύθυμο, τό στολι 
σμένο μέ μιζλτόου...

Ώ  ! Χριστούγεννα, είναι ή ωραιότερη ’μέρα 
των παιδιών !

• *

Χριστούγεννα I... Ή  Άννοΰλα, είχε Ακούσει 
να μιλάνε πολύ γιά τήν ήμέρα αύτή, και τό 
πρωί στό σχολείο μερικές φίλες της τήν είχαν 
ρωτήσει κρυφοί : «Λοιπόν θά βάλης τά παπού- 
τοια σου Απόψε στό τζάκι ;» κι’ αύτή δέν ή 
ξευρε τί ν’ άιταντήσο, γιατί τά ποπουτσάκια 
της ήταν τρύπια, »αί βέβαια ό καλός Χριστού- 
λης δέν Οά έρχόταν ποτέ σέ σπίτι πού ήταν 
χωρίς φωτιτ καί δέν θα καταδεχόταν νά βάλη 
δώρα μέσα σέ τρύπια παπούτσια.

Τό βράδυ̂  ώς τόσο ή Άννοΰλα δέν άντιστά 
θη*ε στήν Επιθυμία της κι* επειδή στήν ήλι- 
κία *ης if  ν απελπίζεται κανείς εΰνολα, εί τε 
μέ τό νοΰ της :

—Ά ς  βι,λω τά παπούτσια μου χοντδ στό 
τζάκι μά σέ μέρος κρυφό γιά νά μή τά Ιδβ ή 
μητέρα καί μέ μαλώση. “Ιιως βρώ τό πρωί 
τίποτε μεσα... Καμμιά φορά έχει πού δέν τό 
περιμένει κονείο...

Καί καθώς τά βγάζει, τά κυττόζει: Τί Α
γαρμπα πού εΐνε I καί πρό πάντων πόσο τρύ
πια ! Τά τακούνια εΐνε φαγωμένα, ή σόλες τρύ- 
πιες, λασπωμένα. Παίρνει μιά βούρτσα τή 
βουτά σέ λίγο νερο μέ μελάνι καί προσπαθεί 
νο τα μαυρίση, μά καθώς τά τρίβει, τό δέρμα 
Ανοίγει έμπρος είς τό δάχτυλά, καί ή Άννοΰλα 
άπελπισμενη κ?αϊει Απαρηγόρητα.

Το παπούτσια της Αποσχίστηκαν, έγιναν πιά 
κουρέλια. Ευτυχώς ό άρρωστος πο τέρας της 
έχοιμόταν και biv άντελήφθη τίποτε, μά τί θά 
71 ΐΐ ή μητέρα οταν τά Ιδη σάν γυρίση άπ" τή 
δουλειά—γιατί ξενοδουλεύει ή μητέρα της γιά 
νο συντηροι νται.

Προσπαθεί νά επανόρθωση τήν καταστροφή, 
μά δεν τά καταφέρνει, καί, καθώς εινε νύχτα 
καί κάνει κρνο, τά δάχτυλά της ιΐνε παγωμένα.

Κρύβει βιαστικά τά παπούτσια μέσα στό 
τζάκι και μαγεύεται στό κρεββατάκι της, δλο 
συλλογή...Θεέ μου! πώς θά πη αίνη τώρα οτό 
σχολείο; Καί άπό τά πολλοί κλάματα τήν 
παίρνει σιγά σ.γά ο ύπνος.—‘Ο ευεργετικός ΰ 
πνος πού εγεινε για νά κάνη αύεούς πού πο
νούν νά ξεχνούν τή δυστυχία τους.

Εξαφνα μπαίνει μέσα στή φτωχική ν,ιμα - 
ροϋλα ή μητέρα καί' πασπαλευτά ψάχνει νά 
βνΐ *ή λάμπα.

—Σκοτάδι τήν έχεις τήν κοϋμένη τήν Άν- 
νοΰλα, φω >άζει του Αντρα της, κι" άφοΰ κάνει 
τόσο κρύο δς δχιβες λίγη φωτιά... Χριστού
γεννα είν* Αποψε...

Φέρνει λιγα ξύλα πού αγόρασε εξαιρετικά 
γιά ούτή τήν ήμέρα καί άνοβει τό τζάκι πού 
είχε ν’ αναφθή έναν ολόκληρο χρόνο καί ΰ- 
ατερα πάει κοντά στήν *Α»νο« λα.

—Σηκω, τής λέει, έλα νά ζεστάνης λίγο τά 
m  o a  σου.

Ή  ΑννοΓλα σηκώνεται σέρνοντας καί ή μη
τέρα της πού τή βλέπει ξυπόλυτη, τής λέει θυ
μωμένη :

— Τί είν’ αύτά ; χωρίς παπούτσια είσαι μέ 
τέτο ,ο κρύο;

Καί καθώς καταγίνεται ν’ Ανάψη τό τζάκι 
βρίσκει τά τρνπημένα παπούτσια.

— A 1 φωνάζει" καλά είσαι τώρα ! κούρε · 
λιάστηκαν τά παπούτσια σου καί πώς θά βγής 
οΰριο έξω ; αφήνω πού ό παπουτσής θέλει λε
πτά για νά τά φτιάξη κοί λεπτά δέν εχομε.

Η Αννοΰλα χλαίει, ό πατέρας της ποϋ εΐνε 
—  Αρρωοτος βήχει κι’ ή μητέρα εξακολουθεί νά 

μονολογη :
— Ναχης καί τή σπιτονικοκυρά νά σοΰ ζητάη 

κόλα καί σωνει τό νοΐχι καί νά μήν έχης πεν
τάρα I

Ή  καρδιά τής Άννούλας ξεσχίζεται, θυμό- 
το ι τό κοροϊδευτικό ΰφος τών κοριτσιών στό 

^«χολείο, δταν τήν έρώτησαν «Θα βάλης τά 
παπούτσια σου στό τζάκι ;» καί συλλογιέται 
τ£4 ,ίβλλα τά ευτυχισμένα πλάσματα πού τά 
yoel τοσο πολυ ή τύχη...

—Μήν ηεριμένης τίποτα., (τής είχε πή ή

μητέρα) Δέν έχομε πεντάρα !
,ι ίβύρει χαλ-s αύ:ό ή Άννοΰλα μά ή 

μιχρη της καρδιά δέν απελπίζεται, ίλπίζει 
πάντα σέ κανένα θαύμα ! .. Σταυρώνει τά μι- 
κροσ.οπιχά χεράκια της καί προσεύχεται.

—Καλβ μου Χς,ιαΓέ πού θά χατέβης άτόψ» 
στη γη μας βοήθηοέ μας γιατί εΐιίαστε τόοο 
δυστυχισμένοι ! Ο πατέρας βήχει, γιάτρεψε 
τον να μπόρεση νά ξαναπιάση δουλειά Β ίλε 
μου τίποτε μέσα στά παπούτσια μου ή τού 
λαχισιον δς τά βρώ γερά τό πρωΐ καί στείλε 
λίγα λεπτι νά μπορέσ0 νά πληρώση ή μητέρα 
τό νοίκι για νά μή μίς διώξουν.

Καί κουρασμένη, αποκαμωιιένη ή Άννοΰλα 
πέφτει κι αιτοχοιμιέται, έ>φ ή μητέρα στό 
φακ τοΰ καντηλιού πιάνει μιά χονδρή βελόνα 
και προσπαθεί να ραψβ τά κουρελιασμένα πα
πούτσια.

Χριστούγεννα, γιορτή τής χαράς ! Πόση 
τιλιψι φερνβτε oi;oi>j δυσιυχισμένους !

(Μετ. Α. Μ.) Vvonne Sareey

Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η  Π Ο Ι Η Σ Ι Σ

Ο ΕΡΧΟ Μ Ο Σ ΤΟ Γ ΚΥΡΙΟ Υ

Δεν ξέρα  άπό πο«, μ' άπό πολνν καιρό οε 
Μοιώθω, Κύριέ μον, νά τρέχχις πρός οννάντησί 
μον, κι όλο νά μί οιμώγβς. Ό  ήλιος καί τ’ ά
στρα σον ποτέ δέ θά μπορέσουν τή οψι ο ον νά 
μ' άποκρύψουνε γιά χάνια.

 ̂ lloas; βρα&νές, ηόο*; o i f i t  δβν αχονοα τον 
VX°' z&y βημάτων οου. Το μήνυμά οου ίρ&αοι 
μία’ στήν καρδιά μ»υ και μυστικά μ’ ixUtas.

Act ξέρω γιατί ή ζωή μου σήΐίκρα μοΰ ψ τί· 
νβται σαν μαγεμένη καί χαράς ανατριχίλα neg- 
vaei είς τής ψυχής μου τα βάθη.

Δϊς κ ι’ ήρθε ό καιρός γιά μένα νά χάψω τή 
δονλιιά μον κι' αρχίζω σιγά-οιγά να νοιώθ» 
στόν αέρα τό μνροβόλο δρωματής παρουσίας Σον.

** *
ΕΙν’ δ Κύριος δ προσφιλέστατος πού άγρνπνιϊ 

στήν νπαρξί μου με τό ανεξερεύνητο κι’ άνορμή- 
νεντο άγγιγμά του.

Είν’ Αντος πον απλώνει ατά μάτια μην τή γο
ητεία τον. κι’ Αύτός πού γεμάτος αγαθότητα παί
ζει με τήν άρπα τή; καρδιά; μου βανκαλιστιχες 
μελωδίες χαράς χαί λύπη;.

Ε ίν’ Αύτός πον νφαίνει το ντο χό τραγούδι με 
νήματα πού άλλάζονν μύρια χρώματα, χρυσά κι' 
ασημένια, γαλάζια καί πράσινα κι' αφήνει νά φαί - 
νεται ανάμεσα ατά γνρίοματα τον νφαδιοΰ χου τό 
χέρι τον, πού ατό άγγιγμά τον λιγοθνμάει.

Ή  μέρες έρχονται ή μιά πίοω άπ' τήν 5\1η, 
περνούν τά χρόνια κι' είν’ Αυτός πάντα που ή 
καρδιά μον χόν τραγονδεί με χίλια ονόματα, με 
χίλιους ύμνους καί εκδηλώσεις χαράς καί λύπης,

»• *
Ό ταν ή καρδιά uov εΐνε οχληρή καί άποξηρα- 

μίνη, κατέβα ώ ; εμένα, ώ Κύριέ μον, με βροχή 
ίπιειχεί ας.

Ό ταν ή ζωή μου χάορ τή χάρη χης, έλα οε 
μένα με ίαμα χαρωπά.

Όταν ή ταραχή τοΰ δχλου υψώνει άπ' όλες τ'ες 
μέριες τή βοή χης καί με κρατάει μαχρυά, «α 
ρ&ιιερα, τότε ελα, Σύ ω Κύριε τής Σιωπής, καί 
φέρε μον τήν ειρήνη χαί τήν άνάπανοι.

Ό ταν ή άθλια καρδιά μον τρομαγμένη αχρι- 
μώγνεται σε μιά γωνιά σά σκλάβος δεμένος, σπρώξε 
τήν χόρτα μον, ώ Βασιληά μον, χ*’ έμπα μ’ αλη
θινή Βασιλική πομπή.

"Οταν επιθνμ,ίες καί πόθοι οκοτεινιάζονν χο 
πνεΰμά μου με άχατηλες είχάνις, Σϋ "Αγιε Μο
ναδικέ, Σύ πού δλα τά βλέπεις καί ο' όλα άγρυ
πνά; κι" όλα τά προνοεΐς, τρέξε αέ μίνα με τό 
σωχήριο φώς οον, σπενσε μέ τήν αστραπή χ«ί 
τό* κεραυνό σου.

(Μετ. Κ. Τρικ.) Ραμπρινχρανάϋ· Ταγκόρ

Γ Ε Γ Ί Ν Α Τ Α Ι  Ο  X P I J 3 T O B

Σέ μιά σπηλιά παράμερη, πού χλώθαν η 
αράχνες κρουστό πανί κι’ ατέλειωτο στη; ξύ
λινες τής πάχνες, δίχως κρεββάτι αρχόντισσας, 
οέ μια άχερένια κλίνη, ή Φακοδότρα τή ζωή 
στό Θειον, Βρέφος δίνει!

Στόν κάθε θείο πόνο της στόν κάθε στε
ναγμό της έφε υΥ*  ή Πλάνη όλότρεμη μέ τό 
σκοιάβι εμπρός της...

Καί τό σκοτάδι τ’ Ανακρο, πού έφτανε ώς 
τό ούράνια, μέ μιας τό φωτοξέσχισαν ολόφωτα 
στεφάνια.

'Ητανε νύχτα κι" έγινε γελούμενη μιά ήμέρα 
άπ* τοϋ Φωτός τή γέννησι, π’ έλαμψ* πέρα ώς 
πέρα.

Καί τών αγγέλων έψαλλε ό θείος ό χορός :
«Γή κι’ Ουρανοί γιορτάσετε... γεννιέται ό 

Χριστός ! Γ. Άγγελάχος
ΆΟήναι 14 12-02 Ρ

S € A I S  j  11!
Π α λ μ ό  Τ ρ ο γ ο υ λ ι π

Χ Ρ Ι β Τ Ο Υ Γ ’ Β Γ ί Ν Ι Α .

Δέν είμαι χό χρνοόμαλλο 
παιδί ποΰ θα ξνπνηορ 
νί πάη οτόν δρθρο καί θά Ι&β 
ν άοτράφτιι ατα μεσούρανα 

τών Μάγων τ’ άστρι.
Αεν είμαι τό πανέμορφο 
παιδί πού αύιήν τή νύχτα * 
θάρθιι ό Χριοτος, θάρ&ι, ό Χριστός 
ν' άφήοιι έ α πρ ς  οχ/,ν κούνια tor  

τά πλούσια δώρα.
Δεν είμαι πλειά τό άπίχραντο 
παιδί πού χρνσοχαίζει 
wC άοτρον χό φώς ο*β μάτια τον 
καί χών Αγγέλων χα Ώοαννά 

χο νανουρίζουν.
"Χνα νεκρό έχω μέσα μου 
καί τονε κλα γω άποψε, 
ένα ψεχρο εχιυ μέσα μο9 
χ·ΰ ter izνλιξβ ό Καιρός 

«τα οαβανά τον.
Π ο ιο ν  π ρ ο σ χ α λ ε ϊ  ή γ λ νχόλ αλη  
tr ji  εκ κ λ η σ ία ς  χ α μ χ α ν α  ;
Μη δ ε τής μοννα; ή φωνή, 
μηδ' ή ψυχή μου με ξυπνάει 

να πάω οτόν έρθρο.
Μέσα οτό σπίτι άχλώνονται 
χής ερημιάς τά ρίγη 
Τα παραθύρια τά κλειστά 
δέρνε, βροχής χρε^όιλαμμα 

καί άγέρα βόγγος.
’Απόψε τά μεσάνυχτα 
ήρθε 6 Χρίοιος μέ δώρα 
κι' ί>α παιδί άνα,ήτησε 
χά νχνοχκε,ομενα μάτια του 

γιά να φι*ήνη.
’Απόψε τά μεσάνυχτα 
ήυ&ε ό Χριστός κοντά μον 
κι έχαϋη παλι άθώρηχος 
—Ώϊμέ, δεν ήμουν το παιδί 

πον άναζητοϋοε !

Ζ. Π ΑΠ Α Ν Τ Ω Ν Ι Ο Υ

------------------ — Β Χ Ι Ι Β Ρ Ι Ν Γ Ο Ζ ] ---------------------------

Βονβες ψυχές, θίιΐΜέ'ες ! Κ ιί τ' απόβραδο 
προσμένουν τό ΧριΟίό μας, άχ > πέρα, 
ποιος ξέρει ; άπό μακρυά Κι’ ίχεϊνος έρχεται 
μές ατό θολό τοΰ φθινοχάροσ άγέρα.

Με χ’ άγιο φώς άχνόφεγγο στεφάνι *·», 
μέ τά θεϊκά χααηλωμένα μάτια' 
μόνος Καί τά ξ·ρ-ίφαλλα τοϋ στρώνΛν* 
χρυσά χαλιά σιά έρμα μονοπάτια.

Τον κάμπον τά στρουθιά καί τά πετούμενα, 
πού οτίς φωλιές χοταδ,αστά γυρίζουν, 
aua χόν δοννε χαμηλώσου· πρόσχαρα, 
χαμοχετοΰν καί χόν χαλοιαοίζουν.

'Ανάριο χό σκοτάδι, μιοοδ άφανο, 
μόλις πού τόν οκεπιζει στήν χαχνιάτου, 
καί τά γνμνι χλτδιά σά χ(ρια ΰψΛνονται 
καί δέονται στό άνλο πέρασμά του.

Δέονται σιωπηλά... K .‘ i κείνος έρχεται, 
καί οχύβει οτίς ψ»χές πού χόν προσμένουν. 
Σ·γά... πονετικά. Κι’ άρ/ά τά σήμαντρα 
πονετικά χι αυτά οιγοοημαίνουν,

Λ Α Μ Π Ρ 0 5  Π Ο Ρ Φ Γ Ρ Α Ε
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Θολό μίσα στ’άχνόφωτβ τοΰ Φεγγαριού φαντάζει 
τό Μοναστήρι' τα κλαριά τού λόγγου αναταράζει 

* αγέρι δροσερό.
Ώ  ! κόρη τοΰ Μοναστήριον,Ανοιξε τό κελλί σου 
αύτή τη νύχτα τη γλ ιχεια,χΑιτοια στιγμή μαζίσου 

νά μείνω λαχταρώ.
Τής θείαςσου τήςώα,ορφιά; τόστάγμανάρουφήξβ> 
τό φιλντισένιο σου <ο>μι τ' όΐόαρτο νά σφίξα> 

Αιτάνω μου τρελλά...
Σάν ρόδο άπομαραίνεσαι σέ πνιχτικό άνθογιάλι 
Αχαιρα σβύνει ή νειότη σου χαί τά χρυσά σου 

χλωμαίνουν σιγαλά. [κάλλη
Μοιάζ' ή ζωήσου τόν αχό ένός σκοπού θλιμένου 
πού βγαίνει μέ παράπονο ά·τό στήdia κονεμένου 

τυφλοΰ τραγουδιστή... ·
*Ελβ^-Ανοιξέ μου τόχελλί καί γά Οέ νά σ'άνοίξ® 
κ&ποιας ζωής ή^νικής, τή θύρα νά σοδ δόίξιβ 

τάνθόσ,ταρτο στρατί...
Μαγνησία Γ . I. Σολωμός

Α Κ ·Ρ » Π ΙΝ Α  ΚΑΙ ·Ε ΙΛ

ΤΟ ΟΥΡΑΝΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Καί οκβτή βασίλβιιε μές στό Ουράνιο Δικα
στήριο, καί ό Ά  θρωπος παρουσιάστηκε γ» 
uvoc μπρός στό Θ«ό.

Κοί ό θεός Ανοιξε τό Β βλίο τής ζωής τοϋ 
Άνθι·ηθυ.

Καί ό Θεός ι Ι «  στόν Άνθρωπο «Ή ζαη 
σου ήταν κακή, καί δ»ίχτηκ*ς σκληρός οέ κεί
νους ποΰ είχαν ανάγκη άπο βοήθεια, καί οέ 
κείνους πού ζήτησαν τή συνδρομή σου στά
θηκες Ακορδος καί σκληρός. Οί φτωχοί οέ πα - 
ρακάλεσαν κοί σύ δέν τούι. Ακόυσες, καί τάφτια 
οου ή τονε κλε.στά στή φω*ή τών θλιμμένων 
Μου. Έπήρες τήν κληρονομιά τού ορφανού,
«ι* έβαλες, τις αλεπούδες μές στ’ Αμπέλια τοΰ 
γείτονά rou. Έ.-ιήρες τό ψωμί τών- παιδιών 
καί τάδωσες να το φάνε τα σχυλιά, καί τους 
λεπρούς Μου πού ζο< σ ·ν στά βουρκοτόπια ή 
συχοι κοί Μέ δοξολογούσαν, τούς έδιωξες στις 
Χημοσιές, κι άπανω στή γη Μου, πού απ’ αυ
τήν σ’ έ.τλασο, έχυσες αίμα άθώί*.

Καί ό Άνθρωπος ά.το<ρίθηκε κι’ είτε : Ναί, 
έτσι έχανα !>

Καί πάλι ό Θ<ός Ανοιξε τό Βιβλίο τής Ζωής 
τοΰ Άνθοώπου.

Κι’ ό θεός είτε στόν Άνθρωπο : _ «Ή ζωή 
σου ήταν κακή, καί τήν Έμορφί ' πού σοΰ φα
νέρωσα χήν έζήτησες, κτιί τό Καλό πού τό 
κράτησα κρυμμένο τό προσπέρασες Αδιάφορος.
ΟΙ τοίχοι στήν κάμαρά σου ήιαν σκεπασμένοι 
μέ ζωγραφιές, κι* απ' τό κρεβάτι τής βδελυγ- 
μίαο οου σηκωνόσουν μέ μουσική άπό φλάου
τα. Έχτισες έφτα βωμούς στις αμαρτίες πού 
έχω επιτρέψει, καί γεύτηκες έχεϊνο πού δέ* πρέ
πει νά τρώγεται, καί ή πορφύρα τοΰ φορέμτ- 
ματός σου ήταν κεντημένη μέ το τρία σύιιβολα 
της ντροπής. Τά είδωλά οου δέν ήταν οΰτε από 
χρι σάφι ι ύτε άαό άοήμι ηού εΐνε οΐώνια,μόν'από 
σαρχα πού πεθαίνει. Έλουοες τά μαλλιά τους 
μέ αρώματα κι’ ί β Ο ες κόχχινα ρόδια στά χέ^ια 
τους. 'Αλειψες τά πόδια τους μέ ζαφορά καί Α
πλωσες χαλια μπροστά τους. Μέ άν τιτάνιο έβα
ψες τα βλέφαρά ν υς κοί τά κορμιά τους τ’ Α
λειψες μέ μϋρα. Έ  ικυψες μπ^οστά τους,  ̂ίσα 
με τή γή, καί οί θρόνοι ώ̂ν είδωλων σου ήτα- 
νε στημένοι οτόν ήλιο. Έδειξες τήν ντροπή σου 
στόν ή μ ο  καί στο φεγγάρι τήν τρβλλα σου»

Καί ό "Ανθρωπος άποχρίθηχε χ’εΐηε : «Ναι, 
Ιτσι έχανα».

Καί για τρίτη φορά ό Θεός Ανοιξε τό Βιβλίο 
τής ζωής τοϋ ’Ανθρώπου.

Kui ό Θεός είπε στόν Ά νθρ»το: «Κακή 
έστάθηκε ή ζωή σου, καί μέ τό »α*ό έπλήρω- 
οες τό χαλο, καί μέ τήν Αδικία τήν καλασ> νη. 
Τα χέρια πού σ’ έθρεψαν τά πλήγωσες καί τά 
οτήθισ πού σούδωσαν νά βυζάξεις τά χατα- 
φρονεσες 'Εκείνος πού ήρθε σέ σένα φέρνον
τας σου νερό, έφυγε διψιιομένος καί τούς άν 
θρώπους πού ήταν έξω άπίό τό νόμο χαι πού 
οέκρυψαν τήν ννχ^α στό καλύβι τους, τούς 
πρόδωσες πριν νά φωτίση ή αυγή. Τοϋ έχθρού 
σου πού σέ κα)ομεταχειρίστη*ε, σύ τοΰ έστη
σες καρτέρι’ καί τό φιλο πού μαζί σου περπα
τούσε, τόν έπούληαες γιά χρήματα· καί σέ κεί
νους πού σοΰ έξεραν την Άγάπη σύ έδωσες 
πάντοτε άντί αύτή. τη Λαγνεία».

Καί ό Άνθρωπος άποχρίάηχε κ’ είπε: «Ναί, 
έτσι έχανα».

Καί ό Θεός έκλεισε τό Βιβλίο τής Ζωής̂  τοΰ 
Ανθρώπου καί είπε : «Δίχως Ίλλο θά σέ 
οτείλω στήν Κόλαση. Ναί. Στήν Κόλαση θά σέ 
οτείλω·.

Καί ό Άνθρωπος τοϋ φώναξε : «Δέν μπο
ρ ε ί » .

Και δ Θεός είπε στόν Ανθρωπο: «Γιατί δέν 
μπορώ να σέ στείλω στήν Κόλαση, καί γιά 
ποιόν λόγο ;»

«Γιατί στήν Κόλαση έζησα πάντοτε», Απο- 
κρίθηκε ό Άνθρωπ c.

Κ' έγινε σιγή στο Ουράνιο Δικαστήριο.
Κ’ ΰίτερ’ Από λίγο ό Θΐός μίλησε καί είπε 

στόν “Ανθρωπο:
«Βλέποντας πώς δέν μπορώ νά σέ στείλω 

στήν Κόλαση, δίχα>ς Αλλο θά σέ στείλω στόν 
Ουρανό. Ναί. Στόν Ουρανό θά σέ στείλω».

Καί ό Άνθρωπος τοϋ φώναξε ; «Δέν μπο- 
ρεϊς».

Καί δ Θεός είπε στόν Άνθρωπο: «Γιατί 
δέν μπορώ νά σέ στείλτ» στόν Ούρανό 9»αί γιά 
ΚΜό λόγο ;»

«Γιατί ποτέ μου καί σέ κανένα μέρος δέν 
μπόρεσα νά τόνε φανταστώ», Αποχρίθηχε ο 
Άνθρωπος.

Καί έγεινε σιγή βτό Ουράνιο Δικαστήριο.
|Μετάφρασις) ΟΣΚΑΡ ΟΥΑΤΛΛ

Ό  ά  τόμος τ1*ς «Σφαίρας» χαρτόδετος, «σ>· 
ΚέΙται βΐς τ* Γρ«^«ία μβς Αντί δραχμών 12.
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Ώ  αγαπημένη μου καί τιμηαένη Θτγιέ ! Ό  
θεός νά λούζη μέ φώς τήν ψυχούλα σου μέ·’ 
στά περβόλια τού Παραδείσου.

Μέ βλέπεις ετοιμοθάνατη, μόνη καί κουρα
σμένη πάνω στούς γεμάτους Από πέτρες δρό
μους αύτών τών Αγνωστων τόπων ;

‘Ο ήλιος άφήκε τόν ορίζοντα, ό ουρανός σκο- 
τεινιάίει καί μέ Αγριεύει ή σιγή τών πουλιών. 

Κάνει κρύο...
Ό ! ‘Ελα σέ μένα, πάρε πάνω στα γονττά σο* 

τό κεφάλι μου, ξέπλεξε τούς βοστρύχους μου, 
εΐνε τόσο βαρειοί! καί σκέπασε μέ τό μετάξι 
τών μαλλιών τούς ώμους μου, πού εΐνε γυμνοί!..

Ένας μαίρος κόρακας μέ σιμώνει. *0, φο
βάμαι!.. Έλα σέ μένα, πάρε με στήν Αγκαλιά 
σου καί ξαναπές μου. γιά νά μέ γ εντήσης,_ τά 
ώραΐα σου παραμυθάκια! Μίλα ΓΙέ<τ, όπως έλε
γες Αλλη φορά: «Θά γενής μεγάλη καί «ραία, 
ανάλαφρη σάν τήν Ανατριχίλα τών νερών καί 
λυγερή σάν τις λεύκες. Μπρός στά μάτια σου 
θά θαμπώνουν τά Αστρα τοΰ ούρανοΰ καί τό 
σκοτάδι θά γίνεται πιό φωτεινό Από τά μαλλιά 
σου. Τά Ανθη θά κρύβωνται όταν θά σέ βλέ 
πουν καί στόν τόνο τής φβνής σου θά παύουν 
τά πουλιά τό τραγούδι των.

«Μά μιά μέρα θά κατεβή άπό τόν ουρανό ένα 
ύραΐο βασιλόπουλο μέ το φεγγάρι πρότωπ ι 
καί τόν ήλιο κορώνα. Θά κατεβή πάνω σέ συ- 
γνεφένια χαλιά, ξαπλωμένο πάνω σέ προσκέ
φαλα κεντημένα μέ Αστρα.

«Καί ή γή θά τραντάξω, τά νερά θά σταμα 
τήσουν τό δρόμο τους τά δένδρα θά άνάψ >υν 
σάν λαμπάδες καί οί τοίχοι τών σπιτιών θά 
κρημνιστούν. #

«Θά σέ πάρη καί θά σέ κάνη βασίλισσα τής 
χώρας του, όπου εΐνε οί πολιτείες μέ σμαραγ
δένιους δρόμους καί τά γαλάζια παλάτια τά 
φυλάγου4 άγγέλοι,

«Οί αιθέριοι τόνοι Από τές Αρπες των θά σέ 
χαϊδεύουν, τό τραγούδι των θά σέ νανουρίζη 

I χαί άπό τόν καπνόν τοΰ θυμιαμάτου των θά σοϋ 
ΰφαίνωνται φορεσιές χαί σάρκες

«Τότε τό ώραϊο βασιλόπουλο... Μά... είχα 
χοιμηθ-ή...

Σν άφήχες τόν κόσμο 'Εγώ, έμεγάλωστ και 
μαράθηκα, περιμένοντας τοϋ κάκου αύτό τό 
ώραϊο βασιλόπουλο.

Θαγιέ, δέν έχτύπησε ποτέ τήν πόρτα μου 
αΰτό τό βασιλόπουλο τών παραμυθιών σου, 
πού τοϋ είχα γενή σκλάβα, πού μέσ’ στα δνει- 
ρά μου τό Αγαπούσα.

"Οταν βαρέθηκα πειά περιμένοντας, βγήκα 
μιά μέρα νά nuio νά τό βρώ.

Είναι πολλά χρόνια τώρα, πού γυρίζω άπό 
τόπο σέ τόπο καί τό φωνάζω μέσ* τά τραγού
δια μον. Μέσ’ τά παλάτια καί τις καλύβες, 
πάνω στούς έρημους δρόμους καί τά μονοπά - 
τια τών προσκυνητών παντού ρώτησα για τόν 
καλό μου μέ τό φεγγάρι πρόσωπο καί τόν 
ήλιο κορώνα.

Παντού μοΰ άποκρίνονταν μέ χαμόγελό και 
I μέ λέγαν τρελλή.

Κανένας δέν τό είδε ποτέ.
Θαγιέ, ψεύτρα Θαγιέ, μ* έγέλασες <
Καί τιορα μέ βλέπεις κουρασμένη μέσ’ στούς 

έρημους δρόμους αύτών τών Αγνωστων τό
πων. Πεθαίνω...

Τά μάτια μου χλειοΰνται πιά, τά χείλη  ̂μου 
κιτρινίζουν, κοί παγώνουν τά χέρια μου. Έ λα 
νά μέ παρηγορήσης πάλι μέ τές ψεύτικες ίστο - 
ρίες σου, νανούρισε με μιά φορά άκόμη στόν 
τελευταίο μου ύπνο.

Μά... Ώ !  τί βλέπω; Περίμενε. ‘Ο ούρανός 
ξανοίγει.. τά σύγνεφα φεύγουν... Βλέπω μα 
χρυά τά γαλάζια παλάτια τών παραμυθιών 
σου... Βλέπω ένα, πού Αγγελοι φυλάγουν τις 
πόρτες του ί Πάνω σέ συγνεφένιο χαλί βλέπω 
νά άστράφτη ένος θρόνος στολισμένος μέ 
Αστρα χαί... Θαγιέ, Θαγιέ Δζάν, τόν βλέπω αυ
τόν, τό βασιλόπουλο μέ τό φεγγάρι πρόσωπο 
καί τόν ήλιο κορώνα, τόν βασιλιά τοϋ “Ηλιου, 
Θαγιέ, δέν ήταν ψέμμα ό,τι μοΰ έλεγες.

Δεσποινίδος Armene Ohanian

■ Χ Ρ Ι Ε Τ 6 Ϊ Γ Ε Ν Ν Α  ------

Σήμαντρα γιορτερά καί θείοι ψνλμοί, 
Ανάερο τό τραγούδι σας βουνά χαι κάμποι 
δς πάρουν κι’δς σβυστούνε πόνοι καί καϋμοί. 
Τής Βηθλεέμ ή φάτνη άπόψί φεγγολάμπει, 
καί δίνει τό φιλί του ό ουρανός, 
κι’ ένας θεύ; γεννιέται ταπεινός.
Βοσκών φλογέρες καί Αγγέλων μελωδιές, 
υμνούν τό θαύμα καί μι'αύγούλα χαιρετούνε, 
καί πλημμυρίζ' ή πλάσι άπο ευωδιές, 
ψυχών λευ κοφτερών χοροί, ούράνιοι κρίνοι, 
γλυκοθω®οϋν τήν πλάσι μας καίτραγουδοϋνε: 
—Δόξα στά έπουράνιαΐ Καί στή γή ειρήνη ! 

J Βόλος Γ 6· Τοοκάς
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Μέσα στό μοναχικό μου δωμάτιο, οπου λαμ
πυρίζει ή μεγάλη φωτιά, συλλογιέμαι : Αύριο 
Χρ',οτονγεννα... Σέ λίγο θ ’ άκούσω μια-μια 
χι’ έπειτα όλες μαζή, στήν άρχή Απόμακρα, 
υστέρα πιό δ -νατά, πιό κοντά, τις καμπανες 
νά χτυπονν, νά σηιιαίνουν, νά βοϊ'ουν, ν’ αντι
λαλούν- Θά δοξάζουν τήν παγκόσμιον  ̂ Αγαλ- 
λίασι κοί μαζί τή μυστική τής ψυχής μον 
γιορτή. Θά βροντοφωνήσουν τήν γέννησιν ένός 
Θεού καί τού έρωτος μας τήν γέννησιν.

...Γιατί θΑρθης οίριο, πολυαγαπημένη Α- 
νάμεσ’ άπ' τά χιόνια *αι τούς «άγους (>αρθχ)ς 
καί θά καθήσης στό παραγώνι μου μι* όλες ή 
καμπάνες θά διαλαλήσουν τόν έρχομό σου, καί 
μ* όλη τους τή δύναμι θά τόν τραγουδήσουν, 
τόν έρχομό σου, μέσα στόν πρασινόμαυρον 
άέρα τού μεσονυχτιού. "Ομως Απόψε είμαι μο
νάχος κι’ αγρυπνώ. Άγρυτνώ καί συλλογιέμαι 
σένα Καί μές στή σιγαλιά π’ άγππάει τά ό 
νειρα, μοϋ φαίνεται πώς ή παγωμένη σελήνη, 
καμπάνα άπό κρύσταλλο κι' Ασήμι, πλημμυρί
ζει ολόκληρον τόν ούρανό μέ τήν απλόχωρη 
καί λαγορή ευφροσύνη πού δονίζει τήν καρ
διά μου.

. .Αΰ ι̂ο θά έρθης... Θά διαβής τόν Ασπρο 
κήπο. Ά ς  εΐνε μολακό τό χλόΐνο χαλί του κι’ 
δς μείνη Ασπιλο ώ: τήν ώρα πού τ' Αγαπημένα 
πόδια σου θά βιθισθοϋν στό ξεπαγιασμένο 
χνούδι του. Δίχως άλλο θά μουσκέψουν τά μπο
τίνια σου... Μά έγώ θά σοΰ τά βγάλω γιά νά 
τ ’ άχουμπήσω μπροστά στό τζάκι καί μέσοι στά 
πυρωμένα άπ’ τή φωτιά χέρια μου θά ξανα
ζεστάνω τά γυμνά σου πόδια.

...‘Η πάχνη έχέντησε στά τζάμια δαντέλλες 
παράξενες· μιά χειμωνιάτικη αράχνη όμοια μό 
νιφάδα χιόνι ιϋ φαίνεται νά τις έπλεξε. Δέν θά 
μπορούσα νά οού προσφέρω ριντώ πιό εύμορ
φο. Μακάρι νά μείνουν στά παράθυρά μον 
οί δαντέλλες αύτές. Μακάρι τά δέντρα τοϋ πάρ- " 
κου νά κρατήσουν τά διαμαντένια στολίδια 
τους· μαχαρι όλα νδει»ε φωτεινά καί νά λαμ
ποκοπούν γιά να/αι ό δρίμος σου ως στό σπί
τι μου όλόρωτος· καί μακάρι Ακόμα όλες ή 
χαμπάνεε μέ τή γλυκειά ή βαρειά φωνή τους,
Α μικρή άρραβωνιαστιχιά I νά σέ συνοδεύσουν 
ώ; έδώ, άφού εΐνε Χριστούγεννα κι’ άφού 
μ’ Αγαπάς.

...Μ Αγαπάς „ Κι* είμαι εΰτυχισμένος και 
τρέιιω άπό εύτυχια. "Ομοια μ’ ένα παιδακι 
ασθενικό, πού κρατάει στά χέρια του μιά στά
μνα βιιρειά κι’ εύθραυστη φόβοΰμαι μήπως Α- 
φήσω καί πέση στά πόδια μου ή ώραία μον 
εύτυχία γιά πάντα θρυμματισμένη. Μά θά εί
σαι ύ.τομονητικη κοι δυνατή, Α φίλη μου! Θά 
μέ βοηιήσης νά σηκώσω τό φορτίον αύτό τό 
ιερό. Και δέν θά βαραίνο έτσι πιά στά ένω- 
μένα χέρια μας, όπως δέν βαραίνει στις Αγιες 
εΙκόνες ή β ·ρειά σφαίρα τοϋ κόσμου στήν άπα- 
λαμη τού Θείου Βρέφους.

..Χριστούγεννα! Χριστούγεννα 1 ώ ήρίμ1! 
καί τόσο τρυφερή ολονύχτιά I Όποια κι’ Αν 
εΐνε ή εύτυχία πού μ’ αύτήν θά μέ πλημμυρί
σης, θά ήμπορέση νά ξεπεράση οέ γλύκα τήν 
γλυκειάν αύτήν αναμονή ; Ή  χαρά πού πλη
σιάζει κοί τήν βλέπω ν&ρχεται καί πού δέν 
γεύομαι Ακόμη, ξαπλώνει έπανω μου τά μβ· 
γαλα φτερά της, φτερά σάν τών Αγγέλων αό
ρατα. Κι* η έλπίδα μου εΐνε τόσον μεγάλη,πίΛ 
είμαι σκυμμένος πάνω άπ· τήν εύ Λαιμόν ία μον 
όπως πανω άπο μιάν Αβυσσο, μέ τόν ποθο και 
τήν άγωνία κάποιου θεϊ«οϋ.

...Φίλη μου... φίλη μου χλωμή καί θλιμ
μένη.πού θάρθης αύριο, ήθελα νά σοϋ προσ
φέρω όλα τά δώρα κι’ όλα τοΰ κόσμου τά χα
ρίσματα ! Σαν τά πριγκηπόπουλα Μαί σάν τούς 
τσοπάνηδες πού έφερναν τάφιερώματά τους 
στούς θεούς των, ήθελα στά πόδια τού έρωτος 
μου ν’ άτΑ,ωσω τούς θησαυρούς τής ζωής. Νά 
τό μεγάλο κοπάδι τών άναμνήσεών μου, τών 
ρεμβασμών μου, τών θλίψεων μου καί τών 
έλπιδων μου. 'Ηθελα νά σοϋ δώσω ό,τι έχ® 
μέσο. μου πιό γλυκό κι’ Ακόμα πιό Αθώο κι* 
άπ’ τ* άγαπημένα αρνάκια’τών Απλοϊκών βο
σκών. Καί να οού βώσω Ακόμα τις πιό μαύρες 
σκέψεις μου, όμοιες μέ τόν σκοτεινόν έ κείνον 
βασιληά, πού φορτωμένος μ* Αρώματα καί πέ
τρες πολύτιμες ταξείδεψε πολύν καιρό μέσα 
στο σκοτάδι γιά νά χαιρετίση Ινα π,ηδί. Τό 
χρυσάφι Ας σέ στολιζη, ή σμύρνα καί^τό γαλά
ζιο λιβάνι Ας σέ βαλσαμώνουν^ ή ώμμορφβς 
υπερηφάνειες μου κι’ οΐ πιό ευγενικοί έγωϊ- 
σμοι μου Ας κλίνουν ώσάν τούς Μάγους μπρο
στά σου. Κι* Ακόμα, δν τό θέλης, άγάπη μον, 
τό πιστό άστέρι πού τούς όδηγεί πρός τ’όνειρό 
τους, φέρε τά μικρά σου χερακια στήν καρδιά 
μου καί θα νοιώσης πώς κάτω άπ’ τά δάκτυλά 
σου τρεμουλιαζει χι’ αντή οάν εν1 Αστράκ» 
τ* ούρανον. .»

ΕΣΠΕΡΟΣ



β

—ΙΊώς θά έξέλθωμεν «τό τήν πλεκτά νην 
την όποιον στήνουν έναντίον τοΰ έρωτός μας.

— Θά χήν διασπάση αύτός μας ό έρως...
—Δέν προτιμάς τά μετριοπαθή μέσα ;

Να(. Λοιπόν; Τί σ,.έιττίοαι νά κάμωμεν, 
πώς νά ένεργήσωμεν;

— Να γ,,,άψωμεν πρός τόν πατέρα μου καί 
παλιν έκθέχονχες τά πράγματα.

— Δέν τοΰ χά έξέθηκα μέ κάθε είλιχρίνειαν ;
— Ναί, άλλά δέν έγνωρίζαμεν τότε τος απο

φάσεις τοϋ πατρός μον, τάς-όποίας μας γράφει 
τώρα.

— Πιστεύεις είς τήν αλήθειαν τών άιοφά- 
σεών του αύτών ;

—Ό  πατήρ μου είνε ανίκανος νά ψευσθή!
—“Εστω ! άλλ’ άν χοΰ ύπεδείχθη τό μέσον 

τοίχο ώς τέχνασμα ;
— Ύπο τίνος ;
—‘Υπό χοϋ Χαΐδερ !
— Κοί διατί χάχα ό Χάιδϊρ νά μάς έχθρεύε- 

ται τόσον ;
—Ίοω ς μισεί τούς'Ι&ληνας,εΤπέν ό Μιμήχος.
Ή  >όρη ΰψωσε μέχρι τών χειλέων χου τήν 

μικρόν της χεΐρα καί τον άπέφραξε τό στόμα.
— Μή τό λέγεις αύτό, είπε... Μέ πικραίνεις.
Ό  Μιμήχος άπήντησε δι' ένές φιλήματος

έπί ι ών δακτύλων τής κόρης.
— Τό άναχολώ, είπε.
Καί προσέθηχε :
—Φρονείς, λοιπόν ;
—'Oci πρέπει \ά γράψωμεν...
— Καί ot δύο ;
— Βεβαίως !
, —Ά/λά οΰ κυρίως εχεις τό δικαίωμα νά ζη- 

τήσ^ς παρά τοΰ πατρός σου νά σοΰ διαφωτίσω 
τό σκοτεινόν αύτό ζήτημα τό όποιον άφοςφτήν 
ζωήν σου, Μαίρη.

—Το έννοώ.
■—Σύ λοιπόν κυρίως πρέπει νά γράψης ζητοϋσα 

νά σέ πληροφορήσω άν εΐνε ανέκκλητος ή άπό- 
φαοίς του χαί κυρίως ποιος είνε ό ευτυχής, 
όοτις κοτο ρθωσε ίο μέ ΰποκαταστήσ^...

— Τό φοβείσαι; είπε μειδιώσα ή κόρη.
—Ποτέ!
—Διατί τό λέγεις ;
—Διερμηνεύω τό πνεϋμα τοϋ πατρός σου...
— Θα τον προσχαλέσω, είπεν ή νε&νις, νά τό 

διερμηνεύπ-Q μόνος του.
Καί προσέθεσεν :
—'Αλλά πρέπει νά γράψ^ς καί σύ.
—*Εσιω ! έγώ θά τοϋ γρόψω δήλωσιν ρη- 

την, ότι σοΰ άνην.ω τοΰ λοιποΰ καί διά νά ρι 
φθής είς τήν αγκάλην άλλου πρέπει πρώτον νά 
έκλειψυ ή Ιδιχή μου... Συμφωνείς ;

—Μ’ έρωτάς ;
—Θέλω νά προκαλώ τάς άπανχήσεις σου...
—Διαχί;

Μέ γοητεύει ή μουσική τής φωνής σου.
‘Η κό̂ ρη ΰψωοε τονς βραχίονας καί περιέ- 

βαλε^δι αυτών τόν τράχηλον τοΰ νέου...
— Αχ ! είπε, θα ποραταϋή άρά γε έπί πολύ 

αυτή μας ή εύτυχία I
— Όσον καί ή ζωή μας! άπήντησεν έκεΐνος.
Έμειναν έν̂  τή σχάσει έχείνχ], ύφισχάμενοι

τήν γοητείαν άλλήλων έπ" αρκετήν ώραν.
Τέλος ό Μιμήκος άπέσπασεν τούς βραχίο

νας τής κόρ^ς άπό τοΰ τραχήλου του.
— Πρέπει νά φύγωμεν, είπε.
—Ώ  I μοϋ διακόπτεις τήν έκστασιν! άπήν

τησεν ή Μαίρη.
— Α\“Υ*η, ε π̂8 θωπευχιχώς ό ήρως μας.
Κ<ιί έσηκώθησαν. ‘Ο Μιμήχος έρριψε βλέμ

μα έπι τοϋ ώρολογίου χου.
—Δέχα 1 είπε.
Καί έλαφρόν ρίγος διέδραμε τά μέλη χου.
—Πηγαίνομεν ! προσέθεβεν... Άλλά πρέπει 

*ά βγούμε χωριστά.
—Ποΰ θα συναντηβώμεν ;
—’Εμπρός είς τό μιχρό καφενεϊον.
— Φειγω πρώχη, είπεν ή κόρη.
Αντήλλαξαν τελευταΐον διάπυρον φίλημα

και ή̂  Μαίρη, άποσπασΟεΐσα έκ χής αγκάλης 
του, έσπευσε νά χατέλθβ πτερωτή τάς βαθμί 
δσς τών Προπυλαίων.

‘Ο Μιμήκος τήν ήχολούθησε μετ’ όλίγον καί 
βυνηνχήϋησαν έξωθεν τοΰ μικροϋ καφενείου.
• *m * " · » · #  . . . .

Πώς θά έδικαιολόγει τήν παραταθεΐσαν ά- 
κουσίαν της;

Είχε προπαρασκευάσει τά πράγματα.
Πριν έξέλΟχι, είδοποίησε τόν θαλαμηπόλον 

Σιοερην ότι έπρόχειτο νά έπισκεφθή τήν Ά- 
κρόπολιν καί τά λοιπά αρχαία μνημεία συνο
δεία δύο συμπατριωτίδων της και ότι κατόπιν 
θά μεχέβαινον είς χόν κήπον χοϋ Ζαππειου' 
ώστε ητο πολΰ πιθανόν δτι θά έβράδυνβ νά 
έχκιτρέψπ.

Σ Φ Α Ι Ρ Α

Ό  Μιμήκος τήν συνώδευσε λοιπόν μέχρι τής 
Πύλης τοΰ Άδριανοΰ κοί έχει έχωρίοθησαν, 
μέ τήν ύπόσχεσιν νά γ[άψουν άμφότεροι τός 
πρίς τόν πατέρα της έπιστολάς τος όποίας θά 
έστελλον μαζί προσπαθοννχες νά τόν εξευμενί
σουν.

*• ·
Καί Ιδού ή έπιστολή χοϋ Μιμήχου :

«Σεβασχέ κύριε,
«Μοϋ διεβιβάοθη ύπό τοϋ κυρίου Χάϊδερ ή 

βαθυχαια θλίψασά με δή/ ωσίς σας, ότι τής 
θυγαχρός σας ή χειρ έχει διαχεθή ήδη.

«Χωρίς νά οίχειοποιηθώ τό διχαιωμα χής 
έπεμβασεως είς τός πατριχάς σας θελήσεις, 
θεωρώ καθήκον έπιβαλλόμένον ύπό τοΰ άγνοϋ 
καί είλιχρινοϊς μου αίσθήμαχος, νά σάς εΐπ· 
ότι, δια τής̂  άποφάσεώς σας ταύτης κατεστή 
σατε δυο άνθράπους δυστυχείς· καί, άν δέν 
εύδοχήσβχε νά χήν άνακαλέοεχε, σάς βεβαιώ 
ότι θυσιάζετε δύο νέους, οΐτινες δχι παραλό- 
γως ήλπιζον όχι δέν έπρόκειτο τοσον προώρως 
νά οβεοθή ή ΰπαρξις των, διότι θά σβεσθή άν 
όφαιρεθή ή εύτυχία χων...»|

Τήν έπιστολήν χαύτην ή Μαίρη έκλεισεν 
έντός χής (δικής της, ήτις, ύπό το αΰτό πνεϋμα 
γραφεϊσα, περιείχε τά έξής·

«Πατέρα μου,
, « Ή  επιστολή σας μέ έβύθισεν είς αληθή 
απελπισίαν... Μοϋ λέτε δτι διεθέσατε τήν χεΐρά 
μου· πρός ποιον δέν μοϋ φανερώνετε .. Άλλά 
τί μέ μέλει !... Όστισδήποτε καί άν εΐνε ό έχλε- 
κτός σας, τί θά τήν κάμυ τήν χεΐρά μου, όταν 
ή καρδια μου δέν θά τοΰ άνήχει Καί, σάς 
βεβαιώ, πατέρα μου, δτι ή καρδία μου δέν 
άνήχει πλέον ούτε είς έμέ τήν ίδ.αν...

«Πιστεύσαχέ με, πατέρα μου... Πιστεύσαχέ 
μας μάλλον δι’ αύχό σάς γράφε μεν καί οί δύο 
μαζί... Elve αδύνατον ν’ άνήκωμεν είς άλλους 
πλέον  ̂ οΰτε έγώ οΰτε έκεΐνος, όσχις αποτελεί 
τήν εύτυχίαν μου. Μή θεωρήσετε έπιπόλαιον 
τό αίσθημά μας. Μή θελήσετε, διά τής έπιμο- 
νής σας, νά καταστήσετε δυστυχείς δύο υπάρξεις 
άξίας κβλλιτέρας Χύχης καί, ϊοως ίσως, να πεν
θήσετε καί σείς... Διότι φοβούμαι, πατέρα μου, 
δτι θά κλαύσετε άν παραχαθή ή έπίμονος δρ 
νησίς σας... (Ακολουθεί)

ΜΙΚΡΕΣ ΦΑΝΤΑΙΖΙ

Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΜΟΥ
 ̂«Διεξήχθη έν πλήρει τάξει» δπως γράφουν 

αί εφημερίδες, άν έξαιρέσρ κανείς τή μικρή 
πρόγκα πού έφαγαν σέ διάφορα σπιιια μεριχοί 
πολύ έξυπνοι άπογραφεϊς.

Ώ ς  τόσο είμαι περίεργος νά δώ τ’ αποτελέ
σματα, γιατί μοΰ φαίνεται πώς θάνε λιγάχι 
παράξενα. Μοϋ φαίνεται πώς θ' άποδειχθή 
οτι ολες αί ‘Ελληνίδες εΐνε κάτω τών 25 χ ρ ο 
νων, καί καμμιά πιό πολύ. "Επειτα είμαι πε 
ριεργος νά Ιδώ άν είδιχώς έδώ στήν Αθήνα 
εΐνε περισσότεροι άντρες ή γυναΐχες, γιατί σάν 
πολλά παξιμαδοποιητικά καταστήματα βλέπω 
τώρα τελευταία.

‘Εξ άλλου τό δελτίο χής άπογραφής είχε 
πολλά άνάποδα. Λόγου χάριν άφοϋ γράψ^ς 
φαρδύ-πλατύ τ’ όνομά σου, ΰατερα σέ ρωτάει 
άν είσαι αρσενικός ή θηλυκός. Σάμπως είνε 
δυνατόν νά λέγεσαι Γιάννης καί νά είσαι γυ
ναίκα. "Επειτα τοϋ γράφεις όχι είσαι δικηγό 
ρος νά πούμε, καί σέ ̂ ρωτάει άν είσαι έγγραμ 
μαιος. Μά διάβολε ! άν ήξερε πέντε γράμμαχα, 
θά γινόχαν ποχέ δικηγόρος ό άνθρωπος !

Όσο γιά μένα οί άπογραφεϊς μέ βρήχαν στό 
γιαπί πού μοϋ έκληρονομησε ό Κλεάνθης, πριν 
άποκαιασίαθΰ στό Άσυλο. Πήρα λοιπόν 
κι’ έγώ τό δελτίο κι- άπήντησα ώ; έξής στις 
διάφορες έρωτήσεις:

Πώς ονομάζεσαι; Π.Ναλέος τοΰ Αναρ
γύρου.

Τόπος διαμονής ; Άθήναι, Άγαλμα Κολο 
κοτρώνη, δεύτερο γιαπί άριστερά. Τό καλο
καίρι παραθερίζω στό Ζάππειο, δπου έχω τή 
βίλλα μου στό τρίτο παγκάκι χής δεύτερα? πα
ρόδου δεξιά τής εΙσόδου.

Έγγαμος ή άγαμος;Άγαμος έλλείψει προικός.
Τέχνα; Δέν μπορώ νά τά ξέρω.
Θρήσκευμα ; Χριστιανός ορθόδοξος καί 

Κωνσταντινικός.
Επάγγελμα ; Τελειόφοιτος τών πεινικών έ- 

«ιστημών είδιχός στοματολόγος.
Εγγράμματος ή δχι; Γνωρίζω άνάγνωσιν 

και γραφή ν, άτυχάς, διότι άν δέν έγνώριζα θά 
ήμουν καί καλλίτερος, ένας εργάτης #ΐ)λ. ι»οΰ 
βγάνει τού κόσμου τά λβπτά κάνοντας κάθ*- 
μέρα άπεργία.]

Καλά δέν τάγραψα ; Π. ΝΑΛΕΟΣ

/  Η S T H A H  / Λ Ο Υ  \
‘Η σημερινή ηΗέρα άς εΰ̂ Ή δλους τυύς 

άναγνώστας μου χαρούμενους. Θά προσπαθήσω 
κι’ έγώ νά μήν τούς κακοκαρδίσω.

Κι’ έγκρίνω τών η. κ. Α. Ροδοφέγγη, Ζιζα
νίου (θέλετε τ’ δνομά σας ή τό ψευδώνυμον νά 
μπή ;) Μ. Γιαηάτου (εύχαριστώ), Η. Σταμάτη 
(άν χαί τό γοργό μέτρο δέν ταιριηζει πολύ μέ 
τό θέμα). Γ. Ά'δρεοπούλου καί τών δίδων 
Φωφώς Άστεριάδου (;) καί Ίλντας (εύχαριστώ 
γιά τό συμπαθητικό γράμμα σος· πρέπει δμως 
καί σείς, δπως δλοι, νά προσυπογράφεσθε καϊ 
μέ τό αληθινόν δνομά σας)

Ά ς  έλπιζωμεν δτι είς τού ερχομένου έτους 
τό ήμερολόγιόν μας θά ΰπαρχει έργον σας, κ. 
Γ . Τουφεξή, άφοϋ £ΐς χό έφεχβινό δέν καχέστη 
δυνατόν χό ποιημ ί̂ σας είνε μεγάλο καί κάπως 
άδικο ιολογήχως πολυσΰνθεχον, θ«ι ή μπορούσε 
νά λε·ψο το δεύτερο βίττιχο, τό τελευταίο 4ιτιχ· 
καί να δουλευθή καλλίτερα* τό θέμα του καλά 
μή μεταχειρίζεσθβ πολύ τό «ούράνια».— Πολύ 
άτεχνα καί χωρίς πρωτότυπες Ιδέες, κ. Ν. Μα· 
νιώτη.—Και τά δικά σας τό ίδιο. κ. I  Κουτσο
χέρα.—Λέν υπάρχει λογι ιός ειρμός εις χάς 
έναλλασομένας εΙκόνας καί σαφήνεια είς χήν 
έχφρασιν, κ. Μ. Κάρ. - ΕΙς δέ τό δικό σας, 
μολονότι εχει άρκετά καλα σημεία, κ. Π. Πε- 
φάνη, δσα γίνονται εϊνε έντελώς άπίθανα, δέν 
δικαιολογούνται καθόλου, δέν υπάρχει δηλαδή 
λυγιχή έξήγησις· μερικές παρομοιώσεις είνβ 
έπιτυχημενες, άλλαις δμως δέν είνε, δπω̂  τό 
«υποφέρω σαν φύλλο». ΕΙς ένα κομμάτι ή έκ- 
τύλιξις τής ύπο θέσεως πρέπει νά γίνεται κα
νονικά, όμαλά, »αί δικαιολογημένα.—Δέν έπρο- 
φθασατε, κ. κ. Γ. Έλάτη καί Μ. Καρελλά' ή 
ύλη ετοιμάζεται άπό τήν Δευτέραν.— Μόλις ά- 
νοίγω χον φαχελλόν σας, κ. Λ. Πολύχρονη, 
διοβαζω ένα γνωμιχον τού Σοπε.νάουερ μέ τήν 
υπογραφήν σας απο κάτω, ένα-δυό παληά άνέκ- 
δυτα γ· ω ιτά, καί τά παρακάτω δέν τα διαβάζω. 
Γιά να δήτε δημοσιευμένο έργον σας είς 
χήν «Σφαίραν», πρέπει νά είνε ένιελώς 
διχό σας, πρωτότυπο χαί καλό. — Έφανην 
έπιειχής, δίς ΑΙ*. Παπαδάκου, γιά νά έχω 
τό δικαίωμα να σάς έρωτήσω χώρα γιαχί 
μοϋ έστείλατε ποίημα πού άντεγραψατε; — Τά 
παληά εΐνε καί χά χαλλίχερα, δίς ‘Ελ. Μορ. 
Άλλά έπρεπε νά γίνη ή άλλαγή γιά τονς άγνο· 
ούντας· το ένα δέν εΐνε λιγώτερο γλυκό άπό 
χό δλλο, ίσια ίσια χαιριάζει περισσόχερο σχήν 
γεμάχην πόνον ψυχήν χης, δέν συμφωνείτε ; — 
Μεγαλα καί μεταφράσεις δέν έγχρίνω, κ. Γ. 
Κασιμάτη.— Προοωπικόν καί χωρίς όλοκληρο 
τ’ δνομα σας; Οΰτε τό διαβάζω κ. Δημ. Μαρ. 
—Ό  Μητρούσης,θά σας άπαντήπ^χ.Γεωργουλα ·

Πολυ άργα έληφΟησαν οί ουγκαταθέσει S 
σας, δί, Μή μοΰ 'Απτού καί κ. Μ. Σκλάβε. 
Μέχρι τής̂  προπερασμένης Πέμπτης είχατε 
καιρόν χ«’ έλή^θησαν την περασμένην Κυρια
κήν. Έ ν τούτοις είς τΟ ΰιχ- άριθ. 95 φύλλον 
είχα δώσει προθεσμίαν δύο ολοκλήρων μη
νών καί σέ σάς καί σ’ δλους τούς άλλους.‘Επο 
μέν ως δεν φταίω έγώ, έλυπήθηκα μάλισχα ιιοΰ 
άπό αμελειαν χων δέν καχεστη δυνατόν νά πε· 
ριληφθούν δλοι είς τό ήμερολόγιόν μας Ά ς  
είνε έλπίζω καί σάς καί χούς άλλους νά σάς 
άποζημιώσω χού χρόνου, διόχι χό ‘Ημερολό- 
γιον χής «Σφαίρας» μέ τήν έφεχεινήν έπιχυ- 
χίαν χου επαγιώθη ώς φίρμο πλέον καί θά 
έχδιδεται άπό έτους είς έτος καλλίτερον χαί 
έκλεχχότερον. Ο ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

—  Ζ Ι Ι Μ Α .  H 0 1 C · —
Όχαν τό φεγγάρι τό χλωμό παιγνιδιζει μέ 

τό καθαρό ρυάχι, σένα έχω πάντα στό νοΰ μου, 
μονάχη συλλογή.

Μέσα σχή  ̂βαθειά νύχτα πού δένει μέ τόν 
τρόμο κάθε έρημη ψυχή, σέ σένα τό νοΰ μου 
στέλνω '

Στό μουρμούρισμα τοϋ κύματος, σάν κάθου- 
μαι κοντά του, τη δική σου τή λαλιά άκούω.

Πάντα χοντά σου βρίσκομαι, κι’ άς μή μ’άν· 
τιχρύζουν χά μάτια σου, δέν περνά σχιγμή ποΰ 
νά μή σέ δώ.

Χάνεται ό ήλιος, δμως τά μάχια σου πάντα 
φωτίζουν τήν ψυχή μου... Ώ  να σ’ είχα, αγα
πημένε μου, να σ’ είχα πάντα έδώ. Δ ίς Ψ. Γ .

$ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑΤΑ £
Desillueione. Έχρεώθητβ δραχ. ί  30 — Κ. 

Σερβειάν. Έξοφλησις έλήφθη. I Χρυσάφην. 
Έξοςρλησις έλήφθη —I. Χρυσάφην. Έξόφλη- 
σις έλήφθη. Δημοσιεύονται αύχα πού γράφεχβ 
πρός 10 λεπτά ή λέξις.— U. Ν. Δέν βίνε δυνα
τόν.—I. Πασσιάν. Γιά το Αεύχωμα πολύ άργά. 
Γράφομεν χαχυδρομιχώς.

 ̂‘Εληφθησαν αί συνδρομαί καί ένεγράφησαν 
οί κ. · .  Δ. Όρφονιώτης, Μτ. Μανιώτης, Χρ. 
Κυδώνης, Άπ. Κ*θυμιά*ης, Μίλτος Παλαβί- 
8ης, Β Καν*λλό«ιο»λος, Δ. Βουδούρης, Ήλ. 
Ίγγλέζος.
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Πωλείται Γερμανική φωτογοαφιχή μηχανή 
μάρ^α; «Helios» μεγέθους 9X12 είς συμφέρον- 
σαν τιμήν. Πληροφο^ίαι εί. τά γραφεία μας.

—Δεσποινίδες κοί Κυρίαι σπεύσατε νά χαρι 
σεχε λίγη π>ευμαχι*ή συντροφιά σέ κάποιον πού 
θά χό θεώρησή μ»ά άληθινή ύποχρεωσι Ό  τοια 
θέλει μπορεί νά γοάψη χα'· Γαλλιχάή Αγγλικά 
«Desillusione* Alexandria Egypte.

—Άνταλ ισσω έπισ ολάς μέ δ>σπ. ινιδε:, παν- 
τρεμμένες καίγήοες νιά χάΟε ζή ιημα Mortaki 
p . γ. Alexandria Egypte.

— Κεκλ Ζηνοβ. Σμύρνην. Δέν συλλυπουμαι 
Miehel. ,

— Ανταλλάσσω πεταχτά φιλία μέ δεσποινίδας 
έξαιρετι>α>ς χών Άάηνών μονον. Σχοπος η υ
ποδοχή τον 21 άς γράψουν δσαι θέλουν «Τρελ- 
λόποιδο» Ώρο)·τόν.

—Άνταλασσω c. p. *αί έπιστολάς ερωτικός 
καί μυστι*οπα+»εΐς με δεσποινίδας Παΰλος Κοκ
κινιστής p. r. Άθήναι.

— Πρώτην φοράν είσερχομένη είς τό σαλονα·
«ι χής «Σφαίρας» άνταλλάσσω έπ σχολάς μόνον 
μέ νέους συμπατριώτας μου. Γράψατε Μ. Ρ. 
P ost. re s t. Σμύρνην.

—Μετα τριακονχάμηνον απουσίαν έν χφ Με- 
τώπφ έπανελθών έκ Μιχράς Άαίας είσέρχομαι 
πολιν είς τό μυροβόλον σαλονάκι τής άγα 
πβχής «Σφαίρας» χαί έπαναρχίζω τήν παρά 
τήν ϋέλησίν μου διακοπεΐσαν άνταλλαγήν επι
στολών χα» καρτών «Άριμάν» ‘Αρχηγός Φάντε 
Κούπα Α φυλακος στρατιωτικών ύποδίχων πα
ραπήγματα Άθήναι·

—Τακτική άναγνώστρια· έπιστολή έλήφθη 
γνωρίσατε διεύθυνσιν πρός άπάντησιν Ro- 
camvol Ούπακίου.

—Ό  «ΑΡΧΑΡΙΟΣ» άνταλλάσσει πανταχό
θεν μόνον ο. p. Γράψατε Αρχάριον p. r. 
Μυτιλήνην.

—Άνταλλάσσω C. ρ καί έπιστολάς μέ δε
σποινίδας κατω τών 20 έτών πανταχόθεν προ
τιμώ Λεβαδείας. Λαμίας, Χαλκίδος, Θηβών. 
Γράψατε «Rouis Blasse» p. r. Λεβάδεια.

— Προτείνω άνταλλαγήν καρτών μόνον μέ 
σοβαρας δεσποινίδας προτιμώ Κων)πό^λεως. 
Πατρών, Σμύρνης, Αθηνών, Κορίνθου' άπάν- 
τησις ταχεία. Διεύθυνσίς· Κώσταν Παπαγεωρ· 
γιάδην Αίτιον.

—Άνταλασσω έπιστολάς μέ νέους μορφωμέ
νους ήλικίας 22 έτών. Σχοπός Ιερός «Ερυθρά 
Καμέλια» Στάσις Άετοΰ Τριφυλλίας.

—Γεώργιον Σμυρναΐον. Αρχίσατε νά πέρνετβ 
κατά σειρ·<ν τά κράτη ‘Ελληνίδα (Δόλα) Γαλ- 
λίδα καί έχει ό Θε6ς «Μελαχροινή».

— Μπολετ ‘Η δήλωσίς σας τόν φανερώνει σέ 
πολλούς άπό τούς οποίους θά β,τεθύμει ίσως νά 
κρύπτεται «Μελαγχροινή».

—Κορίτσια "Αλτ. "Ενας απόκληρος Μικρα- 
σιάτης για παραμυθία και διασκέδαση άνταλ- 
λασσει c. p. καί έπισχολάς πανταχόθεν. Γράψα 
τε«Άΐθχληρον Μικρασιάτην» p Γ. Μαινεμένη.

— Καίτη έλοβον εύχαριστώ. Άναμείνατε έπι
στολήν λάβετε ζητηθεισας πληροφορίας.·Α. Γε- 
ωργόπουλος.

— Εγγροφήχε είς τόν άρτι ίδρυθέντα Πανελ
λήνιον Σύλλογον Νεολαίας Σπόρτ μέ νέον τρο- 
π:ιποιηθεν καταστατικόν πού θά χαλάσβ κό
σμο, καλούνται άταντες καί άιτασαι αί άλληλο- 
γραφονοαι, πού θέλουν νά διασκεδάσουν νά έγ- 
γραφοϋν ινα παρευρεθοϋν είς τήν πανηγυρικήν 
ίορχην χού Συλλόγου Ζητήσατε καταστατικόν 
i>jοι προσωπικών πληροφοριών ορίζονται δι’ 
έπισχολών. Γράψαιε Σοφίαν Θεοδοσοπούλου 
Σταχτί Αΰτοχίνητο θυρίς 43 Γραφεΐα«Σφαίρας».

—Νεαρός άν^πολοχαγός διαμένων ενταύθα 
ανταλλάσσει ο. ρ· μετά δεσποινίδων ’Αθηνών 
σχοπι ς γνωριμία άποκατάστασις. Διεύθυνσίς Φ. 
Κ. 12, p. r. Ένταίθα.

—Γιά πρώτη φορά είσερχόμενος στό εΰ 
μορφο* σαλονάκι τής «Σφαίρας» έπιθυμώ άν - 
ταλλαγήν c. p. καί έπιστολών μέ δεσποινίδας 
Κοζάνης, Μοναστηριού, Θεσσαλονίκης, Λαρίσ· 
οης, Αθηνών «Άχνή άγάπη» p. Γ. Κοζάνην.

—Κορίτσια Αθηνών καί Άρτης ποία θ’ άνα- 
λ,άβγι νά άναστήου μιά μορφωμένη καί ερωτο- 
ποτισμένη ψυχή Γράφουσα Γ. Τριανταφυλλίδην 
p. r. Άθήναι.

Σ Τ Η Λ Η  ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΩΝ
—Νεαρός δεκανεύς τοΰ μετώπου αίτεϊ άλλη

λογραφίαν μέ δεσποινίδας μή ύιτερβαινούσας τό 
είχοστον έτος τής ήλικίας των. Προτιμώ δε
σποινίδας Καλαμών, Καρδαμύλης' ψευδώνυμα 
αποκλείονται. Σκοπός ·  γάμος. Γράψαχε Δεκα
νέα Τζανετέαν Νικόλαον Α’ Μοίρα Κλιβάνων 
Τ. Τ. 902.

 Νεαρός δεκανεύς τοΰ μετώπου αίτεϊ άλλη
λογραφίαν μέ δεσποινίδας μή ύπερβαινούσας τό 
βίκοστόν έτος χής ήλικίας χων. Προτιμώνται 
Κβρκύρας. Σκοπός ό γάμος. Τά ψευδώνυμα άπο·

κλείονται. Γράψατε Δεχανέα Μταλατσινόν Σπυ
ρίδωνα Α’ Μοίρα Κλιβάνων Τ. Τ. 982

—'Ανταλλάσσω έπισΌλάς μετά δεσποινίδων 
καλών οίχογενειών χαί μέ αρσακειάδας, ήλι
κίας ούχΐ άνω τών 20 έτών. Προτιμώνται αι 
τών πόιιεων Κερχύρας, Πατρών, Τρπόλεως, 
Λαρίσσης, Μυτιλήνης, Χ'ΐλκιδος, Κορδελλιοϋ, 
Βούιζα, Ραιδεστον καί Ίαιαννι <ων· ψευδώνυμα 
ήπηνίρίπνιπι. S x o r a A r  fi άποκατάστασις. Γοα-
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άποχλείονται. Σκοπός ή άποκατάστασις. Γρά
ψατε Βασίλειον Φωτιάδην 4ον Σϋν)μα Πεζικοΰ 
Ιΐον Λόχον Τ Τ. 908.

ΔΙΑ ΤΟΥΣ Π Ο Λ ΕΜ ΙΣΤΑ Σ 
— Κορίτσια κοί νεαραί χήραι, γιά ν* άνακου 

φίσετε έναν πληγωμένο μαχητή έν Μ. 'Aaiq, 
γράψατε «Ροβιν ώνα» Οΰσαχίου δον Σύνταγμα 
Εύζ<”'ων 2» Πολυβολαρχία Τ. Τ  922.

—Νεαρός λοχίας άριΰμών 22 Μαΐους καί έπι 
θυμών δπως μετοιάση τήν μονότονον ζωήν τοΰ 
Μετόπου, οίιεΐ άλληλογραφίαν καί άνταλλαγήν 
c. p. μετά δεστοινίδαιν καλών οίχογενειών μέ 
σχο.χύν τόν γάμον Προχιμά Μυτιλήνης Α θη
νών, Σμύρνης χαί Κων)τολεω; Γράψατε « Κόχ - 
κινον Β ιάχον» 9ον λόχον 6ου Συντάγματος 
Αρχιπελάγους Τ. Τ. 904

—Ανταλλάσσω c. p. χαί έπιστολάς μέ δε
σποινίδας Παλαιάς καί Νέας Ελλάδος χαί μέ 
έχτός τής φιλτάτης ημών πατριδος διααενού- 
σας, προ»«μώνται Σμύρνης, Κασαμπά, Ξάνθης 
καί έν γένει Νέας .‘Ελλάδος, ώς χαί Χανιών και 
Ρέθυμνου. Γραψατε Α. Κ. Άνθυπολοχαγόν 
5)42 Εύζώνων Τ. Τ. 922.

—Κορίτσια, παρηγορήσατε δυό καρδιές^ύπο- 
φερούσας έπί πολύ έν Μετώπφ σκοπός αλλη
λογραφίας ιερός, έκλ*ξατε έχ τών δύο διευθύν
σεων «Ζιγχομ ρ Ούσαχίου» χαί «Σέρλοχ Χόλμς»
2·ι Πολυβολαρχία 5)42 Σύνταγμα Εύζώνων 
Τ. Τ· 922. ίΐροτιμώνται Μικράς Άσίας.

—Ανταλλάσσω έπιστολάς μέ δεσποινίδας 
πανταχόθεν. Γράψ ιτε «Άνθών Μεσοποταμίας» 
Ιον Πεζ. Συν(μα 1ος λόχος Τ. Τ 907.

—’Ιωάνναν Καβαλακίδου Κων)πολιν. ’Ιδού : 
Δύο άτμό λοια, χανονισαντα τά χρονόμετρά 
των έν Πειραιεΐ, άνεχώρησαν διευθυνόιιβ'Ό 
άντιθέτως τό μέν πρός Α, τό δέ πρός Δ Ποίαν 
ώραν διαφοράς θά δεικνύωσι τά χρονόμετοά 
των δταν συναντηθώσιν εί; τόν Ισημερινόν 180 
μοίρας Θ. Άρναούτης Άντιτορπιλλιχόν «Βέ
λος» Ναύσταθμον.

—Δύο τολαιαωρηιιένες υπάρξεις ύπηρετοϋσαι 
είς τόν Στρατόν καί πρό πολλού ευρισκόμενοι 
είς τά χιονοσκεπή βουνά τής Μ. Άσίας, ζητοΛ- 
σιν άλληλογραφίαν μέ δεσποινίδας Παλαιάς 
καί Νέας Ελλάδος, πρός άνακούφισιν τής uo- 
νοτόνου ζωής τω*. Γράψατε «Ταλαιπωρημένα 
Εύζωνάκια· 5)42 Σύνταγμα Εύζώνων 7ου Λό
χου Τ. Τ 922.

— Περιφρονημένος νέος διά δευτέραν φοράν 
εΙσέρχεται είς τό σαλόνι τής -Σφαίρας» καί 
ζητεί άνταλλαγήν έπιστολών μέ δεσπο.νίδας. 
Σχοπός τής άνχαλλαγή , άτλή φιλία πρός χό 
παρόν. Προτιμώντα· Θηβών, Βόλου, Λαμίος, 
όλοκλήρου χής Πελοτοννησοο πλήν χών Πα- 
χρών. Γρόψ .τε «Χελμός χοΰ Μωογιά» Ιο* 
Συν)μα Πεζι ο·'1 Μ.Σοοματος Τ· Τ 807.

—Ανταλλακτικός σύλλογος «Ήθιχής Νεο- 
λαίαί > C .p  x«i έ τιστολα'. Φιλολογία γνωριαία
-φιλία. «Fleur D ’Amour» «Χλωμός Φεγγά· 
ρης»«Ζ ίγκαςΆμμου5ιάς»«Τρευοσβΰ'ον Αστέρι» 
«Νεαρό Βαλοάχι» 6ος Λόχος 9ου Συν] τος Τ. 
Τ. 918·

—Νεαρός δεκανεύς έλθών έ< Θρακιχοΰ Με
τώπου αίτεϊ άλληλογροφίαν μέ μορφωμένος δε 
σποινίδας Αθηνών, Άρτης. Γράψατβ Γεωρ. 
Φωχάν 26ον Συν]ιΐα 2ου Λοχου Τ. Τ. 930-
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Ή  κ. Γραφολογος μάς παρακαλεΐ να δηλώ- 
σωμέν δτι, λόγψ άσθενείας της, δέν θά ήμπο- 
ρέσχ) παρά μόνον είς τό προσεχές ν’ άπαντήση 
είς όσους ζητούν τήν γνώμην της, και ζητεί 
συγγνώμην διά τήν καθυστέρησιν.

01 ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΕΙΣ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ] 
Ένεγράφησαν συνδρομηταί χού ‘Ημερολο

γίου χοΰ 1921 : Κωνστ. Δ Φωτιάδης, Ήλ. Σια- 
μάτης, Άντ. Φωκάς, Γεωονία Σταματακη, 
Χρ. Μακρυκώστας, S. Patrikios, Παρασκευή 
Σαχτούρη, Ίω . Μυλωνάς, Δ Μϊχος, Ελένη 
Διαμαντοπούλου, Γεράσ. Πολλάχης,  ̂ Αλής 
Τζιντζαραπάχης, Ίούλ. Θάρλεας, Ζωηρά Βρον 
τίση (άνχίχυπα Λ), Άπ Εύθυμιάδης, Άννα 
Κούμς, Ερατώ Μαλιαγροϋ (άνχίχυπα 2), Π. 
Πεφάνης, Τοσούλα Περάκη, Διονυσία Κρή- 
χζαλη, Λινδα Φλωρέντζου, Άπ. Καλούδης, Θά
λεια Φιλιππίδου, Ναυσιχά Κριεζή, Έμμ. 
Μπρανιάς, ’Αμαλία Καρσμάνου, Γιαν. Κατσού- 
λης, Π. Σοφιχίτης, Άντ. Λέρτας, Α. Κουτσο- 
μητόπουλος, I. Χατζής, Ν. Σοφιανόπουλος, 
Φ. Φιλιππόπουλος, Ήλ. Γεωργιάδης, Δ. Ξη- 
ρουχακης, Μιλ Παπα'ίωάννου, Ά θ . Παπαοι- 
κονόμου, Κ. Νιχηφορος, Μαρίκα Τσετουλη, 
Δ. Πλεμμένος, Γ. Σκουρτανιώνης, Νότα Τσιμ- 
πιχούχη, Αλεξάνδρα Τσιμικάτου.

2 )ιά  ζονς κ. κ . τ/ενόωννμούχονς
και ενοικιασεάς γραμμαζοδυρίόω ν

Ή  Ισχύς τών έγχριθέντων κατά τό 1920 ψευ
δωνύμων λήγει χήν χελευχαίαν ημέραν τοϋ τρέ
χοντος μηνός συνεπώς οί έπιθυμοΰννες νά δι
ατηρήσουν τά ψευδώνυμό των οφείλουν τά τ' 
άνανεώσουν καί έ.γκαίρως μάλιστα, διά νά μή 
τούς προλάβουν άλλοι καί τά πάρουν.

Δι’ έκάστην έγκρισιν ή άνανέωσιν ψευδωνύ
μου δραχμή μία.

Έπίσης είδοτοιοϋνται οί άλληλογραφουντες 
μέοφ τοΰ poste restante τής «Σφαίρας», δτι 
τό δικαίωμα τω* έπί τών ένοικιασθεισών ύπ’ 
αύτώνθυρίδων λήγει είς τότέλος Δεκεμβρίου,έπο- 
μέ> ως πρέπει ν’άνα»εώσουν τάς ένοικιάσειςτων.

Ένοιχίασις έκάστης θυρίδος δοχ. 5 διά τό έ 
τος 1921, οίονδήποτε μήνα καί άν γίνη, δπως 
συμβαίνει χαί ιιέ τήν έγκρισιν τών ψευδωνύμων.

Συναφώς πρέπει νά δηλωθή δτι ούδείς δύνα- 
ται νά κάμη οίανδήποτε χρήσιν ψ-υδωνύμου, 
άν δέν τό έγκρίνη προηγουμένως, οΰτε νά λαμ- 
βάνη έπιστολάς μέ ’φ τοϋ γραφείου μας, άν δέν 
έχη ένοιχιάση θυρίδα.

ΑΙ’άπό χοϋ παρόνχος φύλλου εγκρίσεις καί 
ενοικιάσεις Ισχύουν διά χό έτος 1921.

ΤΟ ΠΟΣΤ P E S T A N T T H S  2 Φ \ ΙΡ Α Ε

'βνοικίασις έκάοττις άυριδος 
διά τδ εεος 1 9 2 1  όραχμαι ωενζε ( 5 )

Μ όνον ο ΐ ένοιχια σχα ΐ ^ υ^ ίδω ν δικα ιούντα ι νά Α νταλ
λάσσουν έπ ισ το λ ά ς διά τώ ν  γ ρ α φ είω ν  τ ή ς  «Σ φ α ίρ α ς».

'Eroixlaaar γραμματο&υρ13ας : «Δαιμονιώ
δες Σιιΐφ?ρά<ι» άριθ. 4. «Γαλανό|αν&ος Άτθίς» 
άριθ. 5. Γ. Κανάρης άριθ. 81.

^ Τ Α  Ψ Ε Υ Δ Ω Ν Υ Μ Α  Τ Ο Υ  1 9 2 1 ^
V ___________________________________ ^

(‘ Β χ ά σ τη  Εγκριαις ή άνανέο>σις διά  τ ό  19Ϊ1  δρ α χμ ή  
μία . Ο Ι έγκρίνοντβς ψ βυδώνυμα πρέπβι νά μΑς γ ς 4 φ θ σ ν  
ά π α ρα ιτ ή τ ω ς  τ 6  ό νομ α τεπ ώ νυ μ όν τ ο ν  καί τή ν  διβύ- 
ΟννσΙν τω ν ) .

Ά ν ε ν ε ώ θ η σ α ν .  «Ζιζάνιον», «Μάγος 
τών δαχρύων», «Κόμης Ζελέν».^

Έ  ν ε κ ρ ί θ η σ α ν. «Desillusione» « Α- 
μάρανθος», «Mortaki», «Άρης Δόξα,», «Άρι
μάν», «Αρχάριος» «Δαιμονιώδες Σωφεοάκι», 
«Θε^ς έρωτος», «Κόκκινος βράχος», «Fleur 
d’Amour», «Χλωμός Φεγγάοης», «Ζάγχας 
Αμμουδιάς·, «ΤρεμοσβΟνον άιχέρι», «Νεαρό 
βαΛσάκι», «Άχνή Άγάπη».

SE N  ΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Π Ρ Ο Σ  ΔΙΔΑ Α. Θ. 3Ε.

Σάς δηλώ διά τελευταίαν φοράν δτι καμμίαν 
σχέσιν δέν έχω μέ ύμάς τής έστερημένης καί 
αύτών τών στοιχείων χών χοινωνι «ών ύ.χοχρεώ- 
σεων διότι έγώ είς ούδένα οΰτε έχω ύποχρέω- 
σιν, οΰιε δμως έχω ΰποσχεθή χι καί δέν χό έξε- 
χέλεσα. Πισχεύω δμως μερικοί έχουν ΰχοχρέ- 
ωσιν πρός έμέ, οί οποίοι δεικνύουν μεγάλην 
άχαριστίαν, χούς λείπει δέ έπίσης χαί ο τρόπος 
χοϋ φέρεσθαι πρός τούς άλλους’ αύτά τά ολίγο 
γιά νά γνωρίζετε δχι έφέρθην πρός αύχόν δσον 
ήδυνάμην εύγενώς, άλλά...
Άθήναι 22 Δεκ 1920 ‘Ιωάννης Α. Μυλωνάς

Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ  “ ΜΕΛΕΤΗ,,  

Κάμποσοι νέοι χής Θεσσαλονίκης άποπειρα- 
θήκαμε νά Ιδρύσουμε Svu φιλολογικό Σύλλογο 
χαί νά δώσουμε ένα σπρ'όξιμο σχήν παρατη- 
ρουμένη φιλολογική νέκρα χής πόλης μας. Σείς 
παιδιά, πού έχεχε παρασυρθή άπό χό μεθυστικό 
καί μάγο ρεΰμα χής λαχρείας πρός χή Φιλο
λογία, έλάτε \ά σμίξωμε τές Ιδέες μας σέ μιά 
κοινή πού νοιώθουμε δλοι μας γιά τήν άνύ- 
ψωσι χής Τέχνης προσπάθεια. Ξεχωριστά προ- 
σκολοϋμε χούς νέους χαί δεσποινίδες χής Θεσ
σαλονίκης μέ χούς όποιους θά μπορούσαμε νά 
συνεργασθοΰμε σ’ Ινα στενό γνώριμο κύκλο. 
Γςάψτε γιά περισσότερες πληροφορίες Γιώργον 
Δάφνην p. r. Θεσ)νίχην γιά Σύλλογο «Μελέτη», 

Ή  Συντροφιά τοΰ «Συλλόγου»

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
S a » A I P A . S „

Έξεδόθησαν καί πώλον νται μόνον είς τά 
Γραφεία μας :
ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ ΣΦΑΙΡΑΣ τοϋ 1921 δρ. 10 
ΓΕΜΜΑ, ρεαλιστικό ρωμάντζο λεπτά 50 
0 Ιος ΤΟΜΟΣ ΤΗΣ ΣΦΑΙΡΑΣ (μόνον 25

κομμάτια άπομένουν) δρ. 20
Ε Ν Τ Ο Σ  Ο Λ Ι Γ Ο Υ

0 ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ ΤΗΣ ΣΦΑΙΡΑΣ πλουσιώ- 
χαχος είς περιεχόμενα, Ιιηγήματα μεγάλα, 
αυτοτελή μυθιστορήματα, άπειρίαν εύθυ
μο ροφημάτων κλπ. δρ. 20



Τ ·  ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΝ ΥΒΟ TRK ΕΤΘΥΪΙΟΝ ΟΨΙΝ ΤΟΥ

II
ιι

I

\

Ι ’ ερδίχω μ’ π’λί μ' 
Κόλα Χ ’σχόϊννα, οΰρή ; 

χαρδερί\α μ’ χρόνια j 

πουλλά χί τ’ χρόν' τούμ [ 
πα>ου. Κι" δν ρουχάς | 
κί γιά μίνα καλά φχαρ ί 
οχιώμασχι χί τ’ν κόχή ι 
Ψ ΧΡή μ' μέρα. Μαΰρα ■ 
η ’ ίροχλα X ‘στό two ! 
s*a> a φέιους, svc ς χού- j 

»ους ςέρν* δν'ξι μυθίς ; j 
Μανοχός μ’ χι’ έρ’μονς j 
οΰ χοψορός, δίχους όϊ- |

ταΐρ’ κι δίχους χουψίδ’ έκατσα νά φάου ψονμί j 
κί μί μαΰρου δοχρ’ χού πόχ’οα,- γιατί -σ'λου- 
γιόμ’να μαβές ίσένσ, οΰρή π'λαχίδα μ', χί τ' 
μάννα μ' χι' ινλα τά ζουνχσνά χ’ χουριοϋ μος 
κί μί πήρι το» παράπονου κι’ εκλιαιγα οάν κί 
τού κούτο’χου χού β'ζασχαροϊ δ’ π’ δέν χ’ δίν’νι 
γάλα νά πγχ|.

Άμ είνι νά μήν χλιαίου, οΰρή ψ’χονλα μ’, 
σάν έ’ ο’ τόϊφιρι πόλε πιο ου φέχονς ή xoxc ρα 
νά μήν εΤμασχ’ άνχάμα χί νόν χά γιουρτάσ’μι 
μοζί χά Χ ’οτοϊννα. Ά χ, ού δόλιονς 1 Όοου ά- 
ναθ'μώμι τά παληά τά χρόνια, απ' ο’χώναμα- 
σχαν νύχχα, τρεις ώρες νά φέξ' χί πάαιιομαν 
άνχαμα οτ’ν άϊκκλησιά χι* οπέ γυρνώνχος μας 
χαρχέραϊ τοΰ χαχαχαϋμένου τον γουρ'νόπ’λου, 
κι’ έπεφχομαν χατ' άπάνε τ' μί τά μούτρα σον 
π'ναομέν’ λύκοι, χί φάϊ χι φάϊ μάς επαιρν’ ή 
αΰγή— θμάσι νιά βουλά η άπ* τον πουλϋ φοΐ 
χί πιουτί κόνχιψι νά ςΛρθ’ νχαμπλάς χί νά 
μείν’ς σχούν χόπου, οΰοέ άδηφόγουν ζάουν ;

Ποΰ χέχοιες χαρές χί χέχοια τζιοφέχια τώρα ! 
Ίδώ στ’ν Άνθήνα χώρα τά γουρ'νόπ'λα είνι 
γιά τ’ς Ιφουπλισχάδις μανσχά, κί γιά νά ψου 
νιχις νιά οΰχά άρνί χάχα μ’ τ’ γαλάχ* θέλ’ς 
χρια— μί χοϋ σ'μπάθειου—χάλλαρα χι' δν χώ· 
βρ’ς κι' δλας. Ά  δέ χι’ δν πξς νά ζ’γώχις σί 
κάνα ξ'νοδοχείου, φέξε μ' χί γλύστρ’σα. Θά σ' 
φέρ'νι μίνια μερίδα μίνια χαψά χριγιάς μί 
χανα δυό παχάκις, χί γιά νάν χού πλερώ^ς 
πρέπ’ νά π’λή^ς κί χού ντονλαμδ σ' ακόμα, κί 
νά οί τροβάΐ) άπ’ τοΰ μαν’κουκάπ' κί τοΰ γκαρ
σόν' γιά νάν τ’ άφήκ’ς μπουρμπουάρ. Ναν τ'ς 
βγάλου χί χά δυό τ’ς τά μάτια χαλλίχιρα, 
οϊ ϋά  μί γδύσ'νι Ιμένα γιά νά μί xato’vi 
μί αέρα φρεσκουν. Γιά χαύχου χί γ» πόρεψα 
μί ψουμί κί ληές χι" αΐους ού Θεός, Ιλέησουν 
ήμάς. Τί νά χάν’ς, οΰχίνα έχ’ ή μαύρ’ ξεν’χειά.

Κι’ άπέ σάν πουνιάσχ'κσ, ρουβόλ’σα οτά 
παζάρια νά μποϋ οί κάναν καφινέ νά παίξου 
ψύχα χρ γιόμφου γιά νά πάν χά φαρμάκια χοϋν 
καχήφουρου. Κ’χάου, χί νά Ιδοΰ ; Οΰλα τά 
μσγοζά κλειστά χί θεόκλειστα I Μπα π’ νά 
τοώμπ’ οΰ διόουλους μέσα τ'ς χί νδχ’ κί πα- 
ληονργια, οΰλα χά πράμμαχά τ’ς άνάπουδα 
θυν το φκιάν’νι Ιδώ οί χούτ' τ' διαόλ’ τ’ν που- 
λιτεια ; Άγ*ίς, σά χρονιάρα μέρα άπ’ ήταν, 
ν' άφήχ’νι άν’χτά τά μαγαζά, γιά νά γλιεντήσ’ 
οΰ κουσμάχ’ς κανιά σταλα, χά μανταλών’νε οΰ 
λα >ί μοιάζ* ή Άνθήνα σά νεκρουταφείου.

Κί δοοτ' πάλε πίσου,, κακόι' χι Μηχροΰσ’, 
γιά τού καχακοϋμένου χού Ζάμπειου νά Ιδ^ς 
τ’ς Άνθοί κί τ'ς Άνθιδες πώς μεβάνι μί νε
ράκι τ' Θεού χί γλιενχάνε μί πάσχες ά λά-χα- 
τσαριδα. Κάνου χορχι σ’ λιέει οΰ δλλοι·ς, σάν 
χί να λιέμι φάχι μαχια ψάρια κι’ ή κ'λιά περί 
δρουμου.

Κα/.ο δέν έχανα χί \ώ, ονρή γαλιάντρα, απ’ 
πήγα χί χωκουψα δίπλα, χι' ας τά χλαίει δπ' 
τδχει. Έ-να χουσ’τράουρου κ’μοίθ’χα, χοληώ 
ρα σον χί λοου σ* άπ’ σα δέ σε πιίσ’νι άπ' τού 
ηο\ 6· q’ να οί φέρ'νι γερ’βουλιά οδλ' τ'ν χά- 
μερ' 6c λιές ν' άνοίηξ τά στραβά σ' άχαμάχρα 
τ* διαολ*.

Ά ς εΪΜ, μή χ*ρότι->α νά λιές χι τ’ χρόν’ 8ι- 
ιχλοί κι τιιράδ'πλοι >qv τά γιονρτόσ'μβ δν 
τάμα τά Χο'τόιννα.

Ταντα χί μένον γειά σ* κι’ άντίον μ" 
Μήτρονς Κουρ"νόγαλους

Τ ο  έω ιζύμβιον μ ο υ
’Ενθάδε χεΐμσι ές ά*ί στοβ Χάρον τάς άγκάλας, 
τό μόνον δπερ ϊπραξα άθάναχον,  ̂ τάλας I Ρ.

 ̂ AMAPTQAH ΣΤΗΛΗ χ

Τ Α  Κ Α Λ Α Ν Τ Α
— Νά τάποΓμε;
—Ταπα\δλ>οι. 
μάς τάψάλλαιε

πολλοί 
πώ; τά νύχια 
τον μπακάλη— 
χούς καχόμοι- 
άλλοί— [ρους 
βα μάς γδέρ- 
έοοεί [>ουν 
τό φιωχο μας 
χό πετοί 
Χαί γιά ένομσς 

φοΐ
βά μάς ποιρ- 
χή Ιωή. [\< νν
— Νό χά̂ οϋ μι;
— Τι νο πήτε ; 
χό γ>αρ ζιχ με

χι οΰιό 
ϋβς χι οί έμποροι βορά\(

χατ’ εΰΟεΐον σχό ^ηχό, 
χι’ &ν χολμήοης γιά ν·ι ροψης * 

έ\α ράσο ή παλχό 
βά σοΰ φύγχι, δνστυχέ μου,

xui χό χε/ ευχαΐο λεπτό.
—Νά χά πούμε ;
— Μήν χά λιτκ, ξέρουμε πολύ κολά 
πώ  ̂ χάν ΰηλυ»ών έοχάχως

όερο ηήιαν χό μυαλά, 
χι’ δλο πιό ψη/ο ή ςοιοχες

χομηλο χο νχεχολτέ, 
ή χιμή είν' χι μο\ον εΐίος

πού χοϋ πίπτουν οί τιμαί.
Καί μαδοίν εύονΛειδΐ,ιως

χών νιοπλούχαν χά ηουγγιό, 
μ’ αίοχροκέρδιια πουλώντας

ιραιο χωρίς χορδιά 
(πρό πανχός χα»ρις παιδιο) 

χι' οί χυριες χορχειζαρουν,
ι οί χοκοχες μας γλβνχοϋν 

κι' οί δεποινοϊ λες θέλουν
έπιμο\ως νά μέ Ιδοΰν.

Ό  Π άπας Παχώμιο;

> Λ  m  Μ Α  Τ Α

Υ ο ν  Ζ Γ^ όμν τα  κ α μ ώ μ α τ α  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙ2

Νά μοβ ξήσιις 
>ά σέ χοίρονμαι, 
ρέ ΚΙαΜώ χορα· 
κοζάηχη, σάν 
χην παληά σχρα- 
χώνα χρόνια ηολ· 
λα ναχης, ρε πο- 
λυχρονιο, χαί^οάν 
χήν αίοχροχερ- 
btia.liia> ρυιςοαν 
τον έβρωποΐκό 
πόλεμο ναν’ οί 
χάρες οον, t c i  
οο ν χά φουσιόνια 
τώ γυναι>ώΝβ 
χονχές οί χλιψες 
οου, ρέ απίκραν
τη— χα λέω χομ- 
πλιμεντοβιδώς;
ΧροΜόρα μέρα 
οήμερις, ρέ γαρ-. 
μπόζα μου, Χρι-Ϊ 
οχός γ*>νή«ηχ·,1 
δέ «ά χο\ βοληο^ζ Χ °ι ου καχά.δώβε, νά XI- 
μήοονμ' ΰπό ι πρετει χή βεία γίννησι ;

“Ανχε, ρι β<ιοο'ο, *ο>ε τό Λόμα σου, γιατί 
καιρός σΓυ ίί'ε. Μιά βδομάδ’ ατόφια έχω νά 
οέ μπανιοω κΓ άρχισα'ε ν  μέ πο'οΰ» οί χό
λοι, γιά νο ξέρης, ρέ άχριβοθό ρηιη Θέλεις 
»ά μοΰ χούς παχήοη κοιενας κοί νά κλοψη 
πί'λβ χομμιά μον'οΰλα, ρέ μοβόρα ;

Ι ό  ξέρο> πού δέ ο* άρεζου%ε τό οΐμαχα, μά 
δέν τό ψχαιω γώ. "Αμα σέ πκινη ή δυπμένεια 
χοί μοΰχρατάς οχάσι έπιςρυλοχχιχή, μοΰρχουν- 
τοι καί μέια^ε οί ζαλαδες καί ξερνάω κορε· 
κλοπόδορο καί χά κάιω  οΰλα πρασινάδες—ξ η - 
γι«μαι νχασχε μπάπ ;

I Έ λ α  τό λοιπό, ρέ Πανογιά γκρινιάρα, κάνε 
Ιού λα τιποχσ τρόφιμα άπ’ χ' άφειτιχά σου καί 
καχέβαινε νά φάμε, γιαχί άπό χόχες ποϋ. μοΰ- 
κοψες τι ν έπιοιχιομό χονχεύω νο χωνιψω ντ' 
δνχερά μου— είπα. Ο Β ΛΑ ΜΗ Σ

^  Σ Τ ΙΧ Ο Ι  Τ Ο Υ  Κ Α Ρ Ρ Ο Υ  *
MS. (Η ΓΟ ΥΝ  OMIAI/tl ΕΠΙΚΑΡΡΟΙ)

S i s  ι α τ ρ ό ν
Αύχός όποΰ τ’ ανθρώπινον δολοφονούσε γένος 
ό ίαιρος Γεώργιος ε(ώ είνε θαμμένος.
Φυλάξου,μή χόν δέχεοσι οτον Άδην,ΪΙερσεφόνη, 
είν' ίχανος χαι χους νεκρούς να £u\atiuvut(jj>i).

6 1 ς ά κ ά δ α ρ τ ο ν
Βασιλικόν ίφυχιυοα ’ς χην χλιιη ποϋ κοιμ&σαΐι 
μέ δίχως δμως κοπριά αι̂ ου έου ϋε νδυαι.

3 ΐα ρ ά α ο ν ο ν  μεδναμένον
Γιαχρε, στο λεω όρϋο- χοφχα : 
εΐοαι οωστο χο^ώνι 
χαι δέν οέ ξανοπυίρ'ω ιχλιά 
γιαχρόν οΰχε οχα βο δ.α μον...

Ένα ποχήρι- μ» ΰ εγες 
τά ποδιά πώς οχχλωνιι, 
κι' έγώ πού χόοα >χοι πΐβ 
δέν οχέχομαι σχα ποδιά μου.

Ραμπαγας

ΕΞΕΔΟΘΗ, ΕΙΝΕ ΕΤΟΙΜΟΝ
TO H M EPC A C riC N  I h S  “J- Φ α ΙΡ Α Χ ,

Τ Ο Ύ *  1 Θ 2 1

ΚΑΙ ΙΒΑΕΙΤΑΙ Ell It TPUEIt IMl 10 AFfXKAI 0 TCKOZ
β ϊν ε  τό ωο^ντε^εατερον κα ι crjov- 

βχώτερον εις ωεριεχόμενα '& jjnvi~  
κόν ημερο^όγιον.

"Οαοι όεν εχονν ωροεγγραφη ας  
αωενσονν νά τό αγοράσουν διότι 
τά o jiy a  άντίτνωα ατού μένουν άά 
y iv o w  άνάρααστα.Τό ΗΜΕΡ0Λ0ΓΙ0Ν ΤΗΣ "ΣΦΑΙΡΑΣ,, 
εΐνε τό αο^υτιμώ τερον και κ α υ τ ε 

ρ ό ν  πρω τοχρονιάτικο δώρον.
S lv e  τό μοναδικόν 6 i6 jio v  τών  

3Ϋ έω ν.

'Αμήν άμήν 
θέλω ψιιλμωδήσαι 
ΰμΐνι
μεχά πολλών επαίνων 
τά χολενδα 
τών Χρισχουγέτνων 
το όποιον
ήμέρα τοψβουσίων.
Χριοθ· ς γεν'εΐχαι 
τήν σήμερον 
κογώ ό φουχορεύς 
μεχά νηοθείαν 
πολνήμι ρον 
οΰχ εχω ύψιλήν 
έν xf| έμοπχοΰ τσεπίν 
• ρεμβεσχές: 
χό όποιον 
πρός φαγίον,

Τό λεπόν χολήν έσφέρον δρχονδες
καί έάν έ·ιθίν ορισμός σας
δοτε μοι, πιρικολώ ύμΐν χλιαρώς
τό χριοθόψωμον σας
μεχά μιαν μερίς ΰψηχόν χοιρόπουλον,
χαί ποσώς μέ πειροζει έάν έοΟί και γαλεόιουλον
—κοινώς πετϊ ςρανζέ—
τούθ' δπερ όρεκθικο,χαχον μεζέ,
ήγουν χρωγας άιχχόν νά γλύπχ^ς χά δ ίχχυλα σου
χαι νο χρίπι-βς γλι,φυρώς χήν παρσδεδαρμένην
τό όηοϊον κοιλιά σου
μ*θ’ ό νο ζάπτ^ς χαί ολίγον ρετσινίχην χςασίον.

Ό  Ά γ π α & ά γ γ ελ ο ς

Άγορι,ζυ(.εν γρι,μμαχοοημα ‘Ελλάδος 
καί Β'ΐλκανιχών παντός ε1δ< υς. Πληρώνο 
μεν της χολλικρας τιμάς. Κάμετε προσφο 
ρ> ς οφμερον ή μάλλον άποσιείλατε δ,τι ϊ- 
χεχε. ο ίζ·>νιες τήν μιχροχέραν τιμήν
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