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Δ ή μ ο ο ι ε ύ ο ε ι ς είς τήν σελίδα της άλληλο- 
γραφίας : 30 λεπτά ή λέξις δι* δλους. Δια ποιήματα 
καί έμπορικάς καταχωρήσεις Ιδιαίτεραι συμφωνίαι.

®  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΠΙ©ΕΛΡΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ @

ΐ

—  Γ ά  μ υ & ισ το ρ ή  ματα\ π ο υ  μ ά ς  Λά π α γ  ο ρ ε ύ ο υ ν  νά  δ ια β ά ζο υ μ ε  ε ΐν ε  λ ιγ ώ τε ρ ο  ακατάλληλα α π ' τά  
& εα τρ ιχ ά  ερ γα  π ο ϋ  μ ά ς  α φ ή ν ο υ ν  νά  β λ έ π ο υ μ ε .

—  Α ν α μ φ ιβ ό λ ω ς , άλλά ε ΐν ε  π ο λ υ  π ιό  δ ια σ χ ε δ α σ τ ιχ ό  νά  χ ο χ χ ι ν ί ζ η ς  σ τά  χ ρ υ φ ά  π α ρ ά  σ τά  φ α νερ ά .



Τ Α  Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α  Τ Ο Υ  ΔΙ ΑΓ ΩΝΙΣΜΟΥ
Ποιήματα χρός συμμετοχήν εις χόν διαγω

νισμόν συνθέσεως ελεγείου χρός τήν Σμύρνην, 
έλαβα έν συνόλφ ύπέρ τα 150. Έκ τούχων τά 
περισσότερα Απεχλείσθησαν ώς μή συμμορφού- 
μένα χρός τούς όρους χού έθεσα χαί έπεκχει- 
ϊόμενα είς πολιτικολογίας.

Έν συνεχείς, έλαβα ύχ' όψβι μου μόνον τά 
32 ποιήματα τά Ανήχοντα εις τάς δεσποινίδας 
καί κυρίους : Β. Άναγνωστόπουλον, Μ. Γ. Α , 
‘Ιωάννας Άνδριανοπούλου, Γόη i-ειρήνα, Ί .  
Σκρεπετοϋ, Ά .  Σαντονιάνου, Ί .  Χαριδη, Φ. 
'Αστέρη, ’Ο. Λάσκου, Φ. Σκούρα, Ά . Ρημάχη, 
Β. Ηαπαδημητρίου, Λ. Μίχα, Β. Μαίρης, Θρ. 
Κατσόγλου, Δ.·Δούχα, Ν. Π^ωτακη, Δίσχοινας 
Ζησίμου, Δ. Ζησίμου,Ά. Μπαΐραχτάρη, Κ...Ζ., 
Γ. Λαλάκου, Ί .  Γιαννάκη, Αικατερίνης Φορα- 
δη, Ε. αοσκαλάκη, Βούλας Μαούτσου, Ειρήνης 
Λοιδωρικιώτου, Α. Χσαλίκη, Ήροΰς Ζησίμου, 
Μαρίας Σπύρου, Ά . Κατσαροΰ, Θ. Μηλιδώνη.

’Εξ αΰιών τά πλείστα είνε έντελώς άτεχνα. 
Τοϋιο, ώς άντελήφθην, οφείλεται είς τό θέμα 
τοΰ διαγωνισμού. Ό  πόνος διά τήν άπώλειαν 
χής Σμύρνης, παρεχίνι,αε πολλούς καί πολλάς 
πού τόν αίσΰάνΰηκαν βαθειά, άλλά δέν έχουν 
πολλάς σχέσεις μέ τήν ποιητικήν τέχνην, νά 
μοϋ στείλουν ποιήματα μέ ειλικρινές μέν αί
σθημα, άλλά χωρίς καμμίαν τέχνην γραμμένα. 
Μπορώ νά τά παρομοιάσω ώς κραυγάς βαθέος 
χόνου, εντελώς Ασυνάρτητους όμως καί κα
κοήχους.

Κατώρθωσα όμως νά ξεχωρίσω «αί πολλά 
αρκετά επιτυχημένα τά όποία θά συνηγωνί- 
ζοντο δι ι τήν βραβευσιν.

Μεταξύ τών τελευταίων αύτών τό άναμφι- 
σβητήτως καλλίτερον είνε τό χοίημα τό άνή- 
κον είς ιόν ύπό τό ψευδώνυμον Γόης Σειρήνας 
κύριον. Τόν ειδοποίησα έγκαίρως νά μοϋ γνω
ρίσω τ’ όνομά του προκειμένου νά βρα- 
ρίευΟχί, άλλά μοϋ άπήντησεν δτι επιθυμεί νά 
διατηρήσω τό ίνχόγιιτό χου.

Έχειδή δέ, σύμφωνα μέ τόν δρον ποΰ έχει 
τεθώ διά τήν συνεργασίαν τών Αναγνωσιών, 
δέν μπορώ νά δώσω βραβείον είς έργον ύπό 
ψευδώνυμον σταλέν, γι’ αύιό βραβεύω μέν 
άς καλλίτερον όλων τό έλεγεΐον τοΰ μ. Γόη 
Σειρήνα, δίδω όμως τό Ιον βραβείον (είς βι
βλία Αξίας 50 δρ.) είς τό άμέσως μετ’ αύτό ερ
χόμενον χοίημα, τό άνήκον είς τόν κ. Λ έ α ν 
δ ρ ο ν  Μί χ αν .

Τό 2ον βροβεΐον (βιβλία άξίας 25 δρ.) Απο- 
νέμεται εί; τό ύπό τοϋ κ. Φ ω τ ί ο υ  Σ κ ο ύ 
ρα σταλέν ποίημα.

Και τό 3ον (βιβλία άξίας 15 δρ.) εί; τό χοί
ημα τοϋ κ. Μηλιδώνη.

Τά 4 βραβευθέντα θά δημοσιευθοϋν είς τό 
προσεχές. rSss* ί! _ ~·

Παρακαλοϋνται οί βραβευθέντες νά μοϋ 
άρίβουν τά βιβλία ποϋ προτιμοϋν καί νά πε
ράσουν άπό τά γραφεία μας νά τά παρα
λάβουν. ____________

Έργα πρός έγκρισιν έλαβα έκ μέρους τών 
/-δεσποινίδων καί κυρίων Θ. Καλκανδή (μεγά
λο), Λ. Μίχα, Κικής Χατέλου, Ν. Μαύρα (πε- 
οιμένεχε νά δημοαιευθώ τό άλλο κι’ έπειτα 
στέλνετε), Σ. Σωτήρχου, Β. Ν. (σόκιν δέν δη- 
οοσιεύω), Β. Άναγνωστοπούλου, Μ. Ίακωβί- 
η, Π. Βρανά, Γ.Κ.Β., Β. ΠΑ,ατή, Αύγερινοϋ, 

X . Κρητικού, "Α. Μπαϊρακτάρη, Ν. Μανιώτη, 
Γ. Τσιωνη.

Έ ξ αύτών έγκρίνονται τ ’ άνήκοντα είς τούς 
κ. Κ. Μ. Ίακωβίόην, Λ. Μίχαν, Γ. Κ. Β. καί 
Αύγερινόν.

Τ' άλλα δέ» έγκρίνονται.
_______________  0_ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚ ΤΗ Σ

0 ΚΥΡΙΟΣ ΠΟΥ ΜΙΛΕΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ

Η Π Ρ Ω Τ Η  Ε Ρ Ω Μ Ε Ν Η
Ό  πρώτος έρως είνε, μετά τήν ιλαρά καί 

τή σκαρλατίνα,ή τελευταία άρρώστεια ή προσ- 
βάλλουαα τά παιδιά ποΰ Αρχίζουν νά γίνων- 
•ίαι άνδρες.

Ά ν  ή πρώτη έρωμένη άφήνει πάντα μιά 
άνάμνη 3ΐ γοητευτική, κάτι σάν τό άρωμα 
τών χολύ άρχαίων πραγμάτων, αύτό συμβαίνει 
γιατί, έπειτα άπ' αύτήν έρχονται άλλες, τής 
οποίες συγκρίνουμαι μέ τήν πρώτη. Καί κα
θώς ξέρετε, πάντα βρίσκουμε καλλίτερα τά 
χιό μακρυά.

"Ενας νεαρός μέ τήν πρώτη έρωμένη του 
μοΰ θυμίζει τόν Ροβινσώνα σιήν έρημη νή
σο του; τήν καλλιεργεί, άνακαλύπτει τούς

θησαυρούς _ της, τήν περιτρέχει καθ’ 
όλην τήν έπιφανειαν καί δέν τήν ά- 
φήνει ήσυχη οΰτε δευτερόλεπτο, μέχρι τής 
στιγμής όχου ή νήσος λέγει στόν Ροβινσώνα : 
« Αν όέ μ* άφήνως ήουχη, χαύω νά καρπο
φ ο ρ ώ » ,  ή, τό συχνότερο, μέχρι τής ήμέρας 
που άρχιξει νά βοηθώ ατήν καλλιέργεια καί ό 
Παρασκευάς. Κάποιος παραδοξολόγος έχει 
γράψει: «οί καλλίτεροι συγγραφείς είνε χάν
τα οί νεκροί». 'Βτσι κι’ οί πρώτες ερωμένες 
είνε οί καλλίτερες, γιατί δέν ύπαρχου» χιά. 
Εγώ όμως λέω χώς οί πρώτες έρωμένες δέν 

είνε οΰτε καλλίτερες οΰτε χειρότερες άχ* τής 
άλλες. Άπλώς ή ήλικία κατά τήν όποίαν τής 
είχαμε ήταν καλλίτερη άπ’ τής άλλες ηλικίες.

Τον παληό καιρό ένας νέος είχε μιά έρω
μένη· τώρα έχει μιά φίλη. Καί λένε ότι τά μι
κρά δώρα διατηρούν τή φιλία* λοιπόν ποτέ 
άλλοτε ή φιλία δέν 
διετηρήθη μέ τόσα 
πολλά μικρά δώρα. 
καί ποτέ άλλοτε τά 
μικρά δώρα δέν ήσαν 
τόσον μεγαλα. Τί 
πρόοδος άλήθεια I

Ό  νέος πού έχει 
τό θάρρος νά όμο- 
λογήοω οέ μία γυ 
ναίκα ότι είνε ή 
πρώτη του έρωμένη 
έχει μεγάλες ελπίδες 
ν’ άγαπηθώ έστω 
καί γιά λίγο καιρό 
είλικρινώς καί θερ
μώς άπ’ τή γυναίκα 
αύτή.

Μόνο μέ χό στρα
τώνα καί μέ τόν 
πρώτον έρωτα χή- 
ζει τό μυαλό τοϋ άν
δρός. Πόσες γυναί
κες θά άξιζαν τόν 
τίτλο τοΰ λόχία άπ’ 
αύτής χήςάπόψεωςΙ

Ο X. Κ Ρ Ο Ν Ο Λ Η Ρ Ο Ι

ΠΩΣ ΕΣΚΕΠΤΟΝΤΟ 01 ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ
(Τ ρ ε ι ς  π ε ρ ίε ρ γ ό τ α τ α ι  έ π ιο το λ α ι)

Δημοσιεύω κατωτέρω τρεις έπιστολάς τοΰ πα
λαιόν εκ Κρήτης λογίου Φραγκίσκον Σκούφον, αί 
όποΐαι τόσον διά τάς ιδέας πον άναπτύασονν, οαον 
καϊ διά τό γλωσσικόν ιδίωμα εις δ έχουν γραφβ—  
χρονολογούνται από τοϋ 1818—είνε π,ράγματι πε- 
ριεργόταται :

1
( ‘Α ν  ώ ν  ν μ ο ς )

Καταραμένη συνήθεια είνε τόν καιρόν τού
τον είς έσάς τάς γυναίκας νά μήν εύγένεχε 
ποτέ τόν χόδα έξω άχό τήν Ιδίαν σας κατοι
κίαν, παρά ζωγραφισμέναις είς τό πρόσωχον, 
ώστε όποϋ δέν φαίνεστε πλέον γυναίκες, άμή 
ζωγραφίαις* και ποιος σάς ερμήνευα* νά βά
φετε μέ κοκκινάδι τά μάγουλα, διά νά άνθι- 
σουν έκεί τά ρόδα ; καί νά Αλείφεχε μέ σολυ- 
μάτα τά στήθη, διά νά φανοϋσι καί είς τό μέ 
σον τοϋ χειμώνος οί κρίνοι; καί μέ σκόνην νά 
ραντίζετε τάς τρίχας τής κεφαλής διά \ά δέ
νετε μέ μυρισμένα δεβμά τάς καρδίας ; νά φαρ
μακεύετε μέ βαφαΐς τά χείλη διά νά γενώ μέ 
τά φαρμάκια αύτά πλέα γλυκύ τό στόμα καί 
νά μαυρίζετε μέ τέχνην τό όφρύδιον διά νά 
λάμπω περισσότερον άνάμεσα είς έχεϊνα τά 
σκότη χό γάλα χής όψεως ; καί δέν ένχρέπε- 
στε νά χαλάτε έτσι τήν εΰμορφην έκείνην ει
κόνα, έποΰ ό άνθρωχοχλάστης Θεός σάς έτύ- 
πώσεν είς τό πρόσωπον ; δέν φοβείσθε νά μήν 
σάς είπη έν ώρα κρίαεως, ούκ οίδα υμάς ; 
(Ματθ. κεφ. χε') δέν σάς γνωρίζω διά πλά
σματα έδικά μου, έπειδήχερ καί μέ τόσαις μα- 
γαρισίαις έαβύσατε όλότελα τήν μορφήν, όποϋ 
καθ’ όμοίωσιν έδικήν μου σάς έχάρισα' βέβαια 
ή στολή όλη τής γυναικός έπρεπε νά μήν ήτον 
άλλη χαρά ή άρετή καί ή όλη της εύμορφία 
καί όψη ούτως παρθενική. Έπρεπε νά μήν 
κρατώ «αί χοτέ άλλον καθρέπτην είς τάς χεί- 
ρας άπό τήν σωτήριον πλευράν, νά στολίζω 
μόνον τήν ίδιάν της ψυχήν- λόγιασε, ώ τιμιω- 
τάτη μου κυρία, πώς τό κορμί ήύτό, όποΰ τώρα 
καλωπεύεις είνε φύσει φθαρτόν καί γλήγορα 
θέλει πέσω εις ένα τάφον βρώσις σχωλήκων. 
Ό θεν δέν είνε άξιον νά τό πλύνης καθ’ ώραν

Τμέ άνθομυρισμένα νερά, διά νά μυρίοχ), άμ ■ 
μέ τά δάκρυα χής μετανοίας διά να ά/ιάσω 
είσαι φρόνιμη, όθεν έί,πίζιυ χώς θέλεις χατα- 
φρονέσο είς χο λοιπόν καθε σχολήν ιού κορ- 
μίου καί θελεις άγαχήσω. μόνον έκείνην χής 
ψυχής καί οέ ασπάςο.και..

2
Π ρ ό ς  τ ό ν  ε ν λ α β ί σ τ α τ ο ν  Λ ,

Όποιος μέ τό πνευματικόν όμμα τής διανοίας 
βλέπει ουιζνα τόν ίίιόν χου τάφον δεν φοβαται 
ποτέ τάς έπιβουλάς τής σαρκός' άς ρίπτει όσαις 
θέλει χολλαίς καί φαρμακεραϊς ταΐς σαΐταις ό 
έρωτας, διόχι εις τήν ένιάφιον ταύιην χέτραν 
όλαις συντρίβονται’ δέν έχει, πίοτευσόν με, εΰ- 
λαβέστατέ μου, ή φαρμακοχοιΐα όλη τοϋ ού- 
ρανού ίαιρείαν πλέον σωτήριον διά τήν άσθέ- 
νειαν τού σαρκικού πάθους, όσον είνε ολίγη 
σχόνη τοϋ τάφου είς δύο γυμνά καί άσαρκα 
χόκκαλα. Ή  μελέτη καί ό λογισμός τοϋ θα
νάτου είνε τό σέλας όποΰ όχι μόνον φυλάττει 
μακράν άπό τήν φθοράν χής σορχός άπό τάς 
ψυχάς,. άμή καί τάς σαχημένας διά τήν καθη
μερινήν άμαριίαν μέ θαυμάσιον τρόπον εις 
ιέαν καί έναρετον ζωήν άνοστένει* ένθυμοΰ 
λοιπόν ώς κάμνως, ώ ωρά κεφαλή, όσον δύνα- 
σαι συχνότατα τό κοινόν τοΰτο χρέος καί τήν 
κοινήν ταΰτην καταστροφήν τής ανθρώπινης 
φύιίεως, διατί έτσι θέλεις πτύσω ταΐς τρυφαΐς 
όλαις χής σαρκός ' αί Αγαπήσω μόνον έχεινας 
τής ψυχής xui ύπογράφομαι.

3
Πρός τόν ενγενή νέον Ν. είς τήν αύτοΰ οικίαν
Ήθελα νά ήσουν όταν χ>>ριχατεΐς πλέον σώ- 

φρων κάι τακτικός είς τά όμματα καί. νά μήν 
τα στρέφως έτσι ε «κόλα έδώ χαί έχει, διατί μέ 
τήν έλεύθερον αύτήν όρασιν τών πραγμάτων 
ήμπορεΐς νά ζημιωθώς πολλά είς τήν ψυχήν. 
Ή  Εΰα έπεσεν είς ταΐς δυστυχίαις όποϋ είξεύ- 
οει καί κλαίει έως τήν σήμερον ό κόσμος διατί 
ή θέλησε νά στρέφω συχνά είς τό δένδρον, όποΰ 
είχεν έντολήν νά μήν έγγίξω. Καί 6 Δαυΐδ έφά- 
νη όχι μόνον μουχός άλλά καί μιαιφόνος, 
διατί δέν ήθέλησε καί έκεΐνος νά τά χαλινώσω, 
άλλά τά άφήχεν ελεύθερα νά ίδοΰν ένα γύναιον 
όποϋ έλούβτο καί όποϋ έρριχτε καί μέσα άχό 
τά ΰδατα ταΐς φλόγαις τοϋ έρωτος. Ή  γυναί
κες, ο> φίλε, είνε τά άγγιστρα τοΰ διαβόλου 
«αί όποιος άγαχδ νά ταΐς βλέχω χέφτει είς 
όλο τό ύστερον εις ταΐς χαγίδαις τοΰ διαβό
λου καί άρχεκάκου όψεως. Δέν είνε πράγμα 
όχοϋ νά έμπαίνω εύκολώτερα άχό τά όμματα,. 
ώσάν ή σπινθήρες της άγάχης, f| όχοίαις Λπέ- 
κει κατεβαίνουσαι είς τά σπλάγχνα φλογίζουν 
όλον τόν τρισάθλιον άνθρωπον. Ένθυμήσου 
τήν κοινήν χαροιμίαν «έκ τοϋ όοάν τό έράν* 
καί ύχογράφομιι. Φ. Σκούφος

Καί δια τήν άντιγραφήν ROMiO

01. ΙΥ1ΙΚ.ΡΕΣ ΜΟΥ ΑΝ Α ΚΡΙΣΕΙΣ

IT ΕΡΙ ΛΙΑΦΟΡΑΙ ΗΛΙΚΙΑΣ
Ποιά διαφορά ήλικίας πρέπει νά νπάθ'/y} με

ταξύ τοϋ σνζύγον και τής ονζνγον ;
— Δέκα χρόνια, όντως ώστε ή γνναίκα νά νοιώ- 

&1) τόν εαντό της μικρόν απέναντι τοΰ σνζύγον 
και νά εύχαριστεΐται δεχόμενη τήν προστασία τον.

— Προα&έσατε δέ»α ετη εις τήν ηλικίαν τοΰ σν- 
ζνγον διαιρέσατε τό σύνολον εις τό ήμιαν καϊ τό 
ήμισν θά σας ε!:ι/'{ ποιαν ηλικίαν πρέπει νά εχη 
ή σύζνγος.

— Τό καλλίτερον είνε νά ν.κάρχη δσο τό δννα- 
τόν μεγαλειτέρα διαφορά ήλικίας μεταξύ τών σν- 
ζύγων, διά νά εχη ό ενας δ,τι λείπει εις τόν 
άλλον.

— Δέκα ετη έάν ή σύζνγος είνε δεκαέξ έτών, 
εννέα αν είνε δεκαοκτώ, οκτώ έάν είνε είκοσι, 
επτά εάν είνε τριάντα καί εξ έάν είνε άνω τών 
τριανταπέντε.

(Άπό τό λεύκωμά μου) ΝΟΡΑ

ΑΠ Ο  ΤΟΥ Π Ρ Ο ΣΕ Χ Ο Υ Σ Φ Υ Λ Λ Ο Υ  
T H S  «Σ Φ Α ΙΡ Α Σ »

Μ ΥΠΕΡΤΑΤΗ 0YSIA
Μνθιστορημα ‘Αθηναϊκής νποθέσεως γραμμέ

νο από Άθηναΐον αριστοκράτην ύπό τό ψενδώ- 
ννμον L. RILA και έκδοθεν έσχάτοκ στό Παρίσι. 

ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΟΛΟΙ

ΕΞΕΔΟΘΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟ Τ ίΓΚ Α Β Α ΓΓ ΕΛ Ο Τ
ΕΞΕΔΟΘΗ Τθ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟ Τ Α ΓΚίθΑ ΓΓΕ Λ Ο Τ

ΕΙΣ ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

ΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕ1ΑΙ ΜΙΑΣ ΟΡΦΑΝΗΣ
Α Φ Η Γ Η Σ Ι Σ  Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν  Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Ο Ν

: Γ Τ Τ Ρ Ο Ί Γ  Π Ο Τ Α Μ Ι Α Ν Ο ΥΤΟ ΑΓΚΑΟΙ
ΠΡηΤΟΤΥΠΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΜΥ8ΙΣΤ0ΡΗΜ>

(Συνέχεια 10 η)
— Τήν άδελφή σας; έχανε ή Κούλα τής οποίας τό ένδιαφέρον έμε" 

γάλωνε άχό στιγμής σέ σχιγμή.
—Ναί, χρό τριών μηνών έχάσαμε τόν πατέρα μας. Άκριβώς τοτε 

άρχιζα έγώ νά έργάζωμαι σ’ αύτό τό γραφείο ποϋ σάς είπα. Ή  άδελφή 
μου όμως, ένα χρόνο μικρότερή μου, δέν είχε έργασθή ποτέ. Σύμπτω- 
σις λοιπόν νά τήν ουναντήση ή κυρία Πηνελόπη στό Ζ^ππειο μιά μέρα 
κού ή άδελφή έρχόχαν νά μέ συναντήσυ σχό γραφείο. Έγνωρίστηκαν 
κι’ έπειδή έζούσαμε μέ πολλή στενοχώρια στό ξενοδοχείο, γιατί ό μι
σθός ήταν μικρός, ή κυρία Πηνελόπη τήν έχήρε έδώ στό σπίτι της όσο 
χού νά τής εΰρη μιά θέσι.

— Μιά θέσι ; καί ποϋ ; ρώτησε ή Κοΰλα.
— Ώ  μακριά ! πολύ μακριά ! άποκρίθηκε ό νέοϊ. Σχήν Αμερική.
—Σχήν Αμερική !
—Ναί, άλλά μιά καλή θέσι 1 έπρόσθεσε ό Άνδρέας Λ...., γιατί έτσι 

λεγόταν ό νέος. Κερδίζει φαίνεται πολλά έκεί κάτω κιί τής περισ
σεύουν μάλιστα. Πρό τίνος μοΰστειλβ μέσφ τής κυρίας Πηνελόπης 25 
δολλάρια. Εννοείτε ότι τής τά έπέσχρεψα άμέσως ή μάλλο» άν θεσα 
στήν κυρία Πηνελόπη τά τής τά έπιστρέψω, γιατί, φαντασθήτε, ή τύχη 
τό θέλησε ν' άλλάξω ή άδελφή μου δυό Φορές διεύθυνσί καί γι’ αύτό 
δέν έλαβα άπ’ εύθείας γράμματά της ούτε μπόρεσα μέχρις ώρας νά 
τή; γράψοι άπ’ εύθείας, παρά μόνον διά μέσου τής κυρίας Πηνελό
πης. Άλλά έχειδή τώρα έχω τρεις βδομάδες νά λάβω ε δήσεΐί της, 
έρχόμουν νά ίδώ τήν κυρία Πηνελόχη μήχως έχει κανένα νβώτερο νά 
μοΰ πώ ·.

Διεκόπη γιατί άκούστηκε ένα κλειδί νά τρίζω ατήν κλειδαριά. Ή  
πόρτα άνοιξε κι’ έφάνηκε ή κυρία Πηνελόπη.

Σιό άντίκρυσμα τοΰ Άνδρέα Λ., ή γηραιά κυρία εκιμε ένα _μορ- 
φασμό δυσαρεσκείας καί τά παχειά φρύδια της έμαζεύτηχαν. 'Αλλ' 
αύτή ή άλλαγή τής φυσιογνωμίας ήταν χόσο γλήγορη ώσχε οΰτε ή 
Κούλα οΰχε ό νέος τήν άντελήφθησαν. Ή  κυρία Πηνελόπη άνέκτησε 
άμέσως τήν ψυχραιμία της κι' έφώναξε μέ τό πιό άξιαγάπητο ΰφος 
τοΰ κόσμου.

—Ώ  1 ώ ! ό κύριος Άνδρέας 1 Πώς έχει ή ΰγεία, φίλε μου ;.. τί 
νέα ;...

—Εύχαριστώ, μαντάμ.·- άλλά νέα άπό μένα περιμένετε ; ’Ακρι
βώς ήλθα έδώ γιά νά μοΰ πήτε σεΐς κανένα νέο γιά τή Τζοΰλια.

— "Ω ! έκαμε ή κυρία Πηνελόπη. Δικαιολογώ τής άνησυχίες σας 
κι’ είμαι κι’ έγώ άρκετά άνήσυχη. Άχορώ τί κάνει έχει κάτω σχήν 
Αμερική. Γιατί δέ γράφει ; Έχω ένα μήνα νά λάβω γράμμα της.

Μία σκιά απλώθηκε στό πρόσωχο τοΰ Άνδρέα. Φαίνεται πώς θ ’ 
άγαχούσε πολύ τήν άδελφή του, γιατί ή στενοχώρια του ήταν φανερή.

—Φτάνει νά μήν είνε άρρωστη, είπε. Έχει γοΰστο νά τής συνέβη 
τίποτε δυσάρεστον ;

—Ά ς  έλπισωμε ότι δέν τής συνέβη τίποτα, έσπευσε ν' άπαντήσω 
ή κυρία Πηνελόπη. Μ’ αύτή τήν κατόστασι τά γράμματα καθυστερούν 
τρομερά. Άλλως τε αν περάσω μιά βδομάδα άκόμα χωρίς νά λάβω εί- 
δησι, θά χηλεγροφήσω...

Έσώχασε. Τό όνομα ή ή άντρέσα πού χωρίς άλλο έπρόκειτο νά 
προφέρω, έμειναν άγνωσια. Ό  Ήδρέας έχερίμβνε αύχό τό ό»ομα κι' 
αύτή τήν άντρέσα καί δέ» άργησε νά xj).

—Μά, κυρία, δόσχε μου τήν τελευταία της διεύθυνσί καί θά τής τη
λεγραφήσω έγώ ό ίδιος.

—Μά δέν τήν ξέρω τήν τελευταία της διεύθυνσί ! άπήντησε ή κυ
ρία Πηνελόπη. Δέ θυμάσιε πώς στό γράμμα πού σάς έδειξα έλεγε ότι 
θ ’ άλλαξω διαμονή, γιατί ή έιαιρεία στήν όποίαν έργάζεται ίδρυσε ένα 
καινούργιο υποκατάστημα.

— Μάλιστα, άλλά μοϋ φαίνεται πώς μπορούμε κάλλισχα νά γρά 
ψουμε σχήν κεντρική έδρα τής έχαιρβίας κι’ άπό έκεί φυσικά θά̂  τής 
τό στείλουν. Ό μως έσεΐς χοτέ δέν μοϋ είπατε πιά εί»ε αΰτή ή εται
ρεία... Πέστε μου.

Κι' έβγαλε άπ’ τήν στέπη του ένα σημειωματάριο κι’ ένα μολύβι 
γιά νά κρατήσω σημείωσι.

Ή  Κούλα άκουγε αύτή τή συνομιλία καί τής έπροξενούσε κακή 
έντύπωσι. Παρεχήρει τήν κυρία Πηνελόπη καί τής έφαινόταν πώς Α
νακαλύπτει κάχι τό ψεύτικο στό πρόσωπό της,σχή στάσι της, στά λόγια 
της, κάχι ποΰ ήθελε νά κρύψω κι’ εύρισχόταν σέ δύσκολη θέσι, γιατί 
δέν ήξερε πώς νά τό κρύψω.Έκχός δέ τούτου ήταν πράγματι πολΰ πα
ράξενη αύτή ή έλλειψις έπιστολών καί διευθύνσεως ένός μικρού κο
ριτσιού έργαζομένου στήν Αμερική. Γιατί, έπί τέλους, μεταξύ της 
Παλαιάς Ηπείρου καί τής νέας δέν υπάρχει πλέον παρά λίγων ήμερών 
άπόστασις χάρις είς τάς προόδους τής ναυτιλίας. Καί ή Κούλα χαρα- 
ξενεμένα άκουγε μέ χροσοχή μεγάλη.

—Την εταιρεία ; είπε ή  κυρία Πηνελόπη. Μά είνε άπλούστατο... νά 
στό πώ.. στάσου... Είνε ένα όνομα μπερδεμένο... Αύτά τά έγνλέζιχα 
ονόματα δέ μπορώ ποτέ μου νά τά συγκρατήσω στό μυαλό... Περιμέ
νετε μιά στιγμή νά πάω νά δω...

Καί πέρασε στό δωμάτιό της. Τήν άκουσαν ν* άνοίγω διάφορα 
συρτάρια, νά ξεφυλλίζω χαρτιά καί στό διάστημα αύτό πού διήρκεσε 
δέκα λεπτά τής ώρας, ό Άνδρέα κι* ή Κούλα άλληλοεκυττάζοντο. Ή  
Ανησυχία τοϋ νέου κι’ οί άόρισιες υπόνοιες τής κόρης μετεδόθησαν 
Από τή μιά ψυχή στήν άλλη. Ή  Κούλα κι' ό Άνδρέας Αντήλλαξαν 
βλέμματα συμπαθείας. Γιατί, δίχως νά τό ποϋν, έδοκίμασαν συναι 
σθήματα παρόμοια καί Αμοιβαία σχετικώς τόσο μέ τήν κυρία Πηνε 
λόπη όσο καί μέ τήν νέα κοπέλλα πού βρισκόταν στήν Αμερική.

Έπί τέλους ή γρηά έγύρισε. Καί σηκώνοντας τά χέρια προς τόν ού
ρανό, εϊπβ μέ φωνή άπαρηγόρητη :

—Δέν χό βρίσκω τό χαρτί ! καί άδικα προσπαθώ, άδύνατο νά θυ
μηθώ αύτό τό έγγλέζικο όνομα ! Είνε ένας μεγάλος τίτλος άπ’ αύτοΰς 
πού έχουν συνήθως οί έταιρείες...Θυμοΰμαι ότι περιέχει πέντε λέξεις... 
Ού... Νιοΰς.-.Κόμπανυ... Ά  1 τί παράξενο όνομα!.. Τέλος πάντων, μι- 
κρέξμου φίλε, μήν άνησυχής. Ίσως νά εκλεισα τό χαρτί αύτό στό χρη 
ματοκιβώτιό μου ποΰχω στήν τράπεζα, τήν τελευταία φορά πού πήγα.. 
Είμαι τόσο άφηρημένη... Άλλά μήν άφήνης τή δουλειά σου γιά νά 
ξανάρθως καί χάνεις τόν καιρό σου άδικα. Μόλις βρώ τή διεύθυνσί 
θά σοϋ στείλω άμέσως μιά βραχεία. Αΰριο ή μεθαύριο τό Αργότερο, 

Ό  Άνδρέας έγινε σοβαρός. Κι’ έπειδή μ' όλη τή φαινομίνική συ 
στολή του, ήταν νέος προικισμένος μέ θάρρος μεγάλο καί πολλήν ένερ 
γητικότητα, είπε σέ τόνον άπειλητηκόν πού ίξέπληξβ τήν Κούλα καί 
ώρισμένως έθορΰβησε τήν κυρία Πηνελόπη : (Ακολουθώ)
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"Η άδελφή τούς ώδήγησε είς τόν ξειώνα, ένα δωμάτιο μέ πενιχρά 

έπίπλωσι, μέ μαύρα παλαιά καθίσματα, μέ καναπέδες ξύλινους ντυ
μένους είς τά άσπρα, μέ μιά καλή βιβλιοθήκη, ένα τραπέζι είς τή 
μέση καί μιά εικόνα τής Παναγίας μέ χρυσή κορνίζα εις χόν τοίχο. 
"Evu κανδήλι άσημένιο τήν έφωτιζε.

— Μπορούμε να γυρίσωμε χό μοναστήρι; ήρώτησε πάλι ή Δώρα τήν 
καλόγρηα.

— Μονάχα ώ κυρίες, άπήντησεν έχείνη μέ μιά ευγενική πραότητα.
Ή  Δώρα έστράφηκε στούς δύο νέους καί τούς παρεκάλεσε νά πε

ριμένουν.
Τώρα ή εύθυμία της είχε πετάξει.
Τό σιωπηλό έκεΐνο περιβάλλον έρριξε σχή μορφή της κάποιο πέπλο 

μβλαγχολικό.
tf * wΉ  άδελφή τώς ώδήγησε σ’ ένα ήμισκότεινο διάδρομο κι’ έπειτα 

στήν αύλή, όπου εΰρίσκετο ή εκκλησία.
Έπροσκύνησαν άναψαν τά κεριά τους, άφήκ ν κάποια συνδρομή 

γιά τό ναό καί άκολούθησαν τήν Αδελφή.
Είδαν τήν ήγουμένην, τά προαύλια, τό μικρό κηπάρι, ένα ξύλινο 

καί ένα σιδερένιο σήμαντρο, άνεβηκαν στής ψηλές ταράτσες, κι’ έγύ- 
ρισαν έπειτα τά κελλιά τών άδελφών.

Γυναίκες ξηραμένες άπ’ τή στίρησι, ναυάγια τής κοσμικής ζωής, 
μητέρες πού έχασαν τά παιδιά τους, γυναίκες πού τής έγχατέλειψαν οί 
σύζυγοι, αμαρτωλές πού έζητούσαν τήν μετάνοιαν, φτωχές πού έζη- 
τούσαν τό ξηρό ψωμί, όλβς ντυμένες ομοιόμορφα, στί* μαΰρα ράσα 
των, κρατούσαν κάποιο βιβλίο καί έδιάβαζαν ή αν ήσαν άγράμματες 
άκουαν τής άλλες νά διαβάζουν, μέ άσπρα κομπολόγια είς τά χέρια 
των, άνοιγαν τ)ι μάτια τους περίεργα καί έβλεπαν τής ξένες καί έξέ- 
ταζαν τής τουαλέτες των κι’ ένοιωθαν κϊτι σάν χαιρετισμό τοΰ κόσμου 
πού έφτανε έως τόν τάφο τους.

Τί νοσταλγικά ποΰ ήσαν τά μισοσβυαμένα βλέμματά των.
Τί περασμένους πόθους, τί όνειρα κομματιασμένα, τί χαρές πού 

έσβυσαν σαν άσιραπές, δέν τούς έδΰμιζε ή επιδρομή έκείνη τής ζωής.
Όλες έζητούσαν μιά λέξι, όλες έδιψούσαν μιά παρηγοριά ω θλιμ

μένες Αδελφές τής «Παρηγορήτρας».
Ή  Δώρα τούς έμοίρασε τά χρήματα πού έκρατίύσε κι' εκείνες τής 

φιλούσαν τό χέρι. .  , ,
Έξέχαζε μέ περιέργεια τά καθαρά χρεβατια τους, εβλεπε τώς εικό

νες τών αγίων είς τούς τοίχους τών κελ'*ιών, καί κάπου κάπου ένα 
«Σταυρωμένον» πνιγμένον ατά λουλούδια άπό έρωτευμένα χέρια.

Κι’ έσυλλογιζότανε :
«Δυστυχιβμένη... δέν σοΰ μ,ένβι άΜος ν’ άγαπάς...»
Κι' άμέσως θυμιζότανε τή θέσι της κι’ έχανε μιά Αστραπιαία σύγ· 

κρισι κι’ έννοιωθε τήν καρδιά της νά πνίγεται άπό τή γλύκα. Κι’ 
έλεγε μυστικά σχόν έαυτό της :

«Μ’ άγαπά...»
Καί νοσταλγούμε τόσο γρήγορα νά χόν ίδώ·
Καί ήταν έκεί κοντά της. Πίσω άπό τούς τοίχους τούς βαρείς, πίσω 

άπό τούς θόλους.
Ήταν έχει κι’ αύτή τόν έστερεΐτο.
—Πάμε... πάμε... έφώναζβ στής άλλες.
Κι' εκείνες ίχαμογελοΰσαν μέ τήν άνυπομονησία της.

* *
ν *  » *Όταν έπί, τέλους, εΰρέθηκαν έξω άπό τή μεγάλη αύλή στό λιθό- 

σχρωτιιν κ α ί  άρχισαν νά κατεβαίνουν, ή Δώρα ένόμιζβ ότι έπισιρέφει 
άπό τόν άλλο κόσμο στή ζωή.

Άνέπνεβ βαθειά, έχύτταζε γελαστή τή θάλασσα κι’ αισθανότανε μιά 
χαρά πρωτοβοκίμαστη.

Κι- αύχά τά ταπεινά χορτάρια πού τά έσάλευε χαϊδευτικά ή αΰρα 
τής έφαίνοντο χαρούμενα, μονάχα γιατί έζοϋααν έξω άπό τούς μαυρι- 
σμένους τοίχους τοΰ μοναστηριού. Κι’ έτάχυνε τό βήμα της, σάν νά 
ήθ λε νά μαχρυνθή γρηγορώτερα άπό τόν τάφο έκεΐνο χής χαράς.

Καί οί άλλοι όλοι έδοκίμαζαν τό συναίσθημα αύτό τής άπελευθβ- 
ρώσ.ως και εσπευσαν νά έπιοτρέψουν, άποσβίωντες σιγά οιγά τή θλι
βερή έντυπιοσι καί προσπαθοΰντες νά ξαναύρουν τής άμέριμνες φλυα
ρίες καί τής εύΟυμολογίες των.

Σιό ξενοδοχείο τούς έπερίμενε μιά εΰχάρ.στη Αντίθβσις.
Κάποιος όμιλος έχδρομέων είχε φθάσει άπό τάς Αθήνας καί μετά 

τό δείπνο διωργανώθηκε στα σαλόνια τοϋ ξενοδοχείου χορός.
Ί Ι  κυρίες άΜ.ο£αν χής τουαλέττες των καί ή Δώρα έκαμε τή νύχτα 

έκιίνη μιον έμφάνισι έκπληκτική.
Φόρεμα, κόμμωσις, κοσμήααχα, ΰπόδησις, δέρμα, χρώμα, χάρις, 

έσχορποΰσαν όλα γύρω της μιά άκτινοβολία γοητευτική.
Ό  Τώνης άπελάμβανε τήν όπτασία αΰχή, μέ μιά προσήλωσι, σάν 

πίσχι παλαιού χριστιανόν.
Τήν έφαντάζετο δική του, τήν έσύγχρινε μ’ όλες τή; άλλες «αί μιά 

άγρια υπερηφάνεια τόν έχανε νά μ .σοκλείνη τά μάτια, γιά νά μή χάσω 
άπό τήν όρασί του τό όνειρο τής θερινής έκείνης νύχτας.

Οί καβαλλιέροι γύρω της διεκδιχοΰσαν τήν σειράν.
Προσπαθούσαν όλοι νά «άμουν ένα γύρο μαζή της, Αλλά έκείνη 

σάν φυλάργυρη είς τήν εύμένειά της, έκανε μέ δυσκολία έχλογή καί 
έδινε σπάνια τή συγχατάθεσί της.

Έχόρευε λίγο καί γι’ αύτό τήν έπρόσεχαν πολύ.
Μέ ιό ΰφος της τό κουρασμένο χού έδειχνε ότι «στέργει» τό χορό, 

έκανε τού; θεατάς νά τήν έπιζητοΰν μέσα στά ζεύγη καί νά τήν παρα- 
κολουθοΰν μέ θαυμασμό.

Έτελείωνε πειά κάποιο φόξ τρότ, τά ζεύγη άραιώθηκαν, όπότε ή 
Δώρα έχάλεσε μ’ ένα σημείο κοντά της τό Μίλτο.

Έκεΐνος έφοροΰσε τή σχολή του, μέ χό Αριστερό χέρι κρεμασμένο 
στό μεταξωτό μανδήλι.

— Δέν μοΰχατε ’τεΐ ότι χορεύετε;
— Ναί Αλλά... Καί έδειξε τό χέρι του.
— Σάς εμποδίζει;
— Αίγο. .
— Κάνουμε μιά βόλτα ;
— Ά ν  τό θέλετε. » **
Σηκώθηκε μέ τό ίδιο βραδύ ΰφος της, τό άνόρδκτο, Ακούμπησε τό 

χέρι της στόν ώμο του, έχρέμασε τό άλλο Αχρησιμοποίητο, έκεΐνος τήν 
αγκάλιασε καί άρχισε ό γύρος. (Ακολουθεί)



Τ α Κ α λ λ ί τ ε ρα  Α ι η γ η μ α τ α

Ο SnASMOS
Guy de Maupassant

Μέσ’ τή μεγάλη τραπεζαρία χοΰ ξενοδοχείου 
έμπαιναν άργά οί ένοικοι καί καθόσαντε οτϊς 
θέσεις των. Στις λουτροπόλεις «ήν ώρα αύτή 
είναι ή μεγαλβίτερη διασκέδαση. Περιμένουν 
τό γεΰμα γιά νά ίδοϋν αύτούς πού ήρθαν τήν 
ήμέρα. Λοιπόν έκείνο τό βράδυ, δπως όλες 
τίί βραδυές, περιμέναμε νά μπονν άγνωστες 
φυσιογνωμίες. Δέν μπήκαν πιρά δυό πάρα πο
λύ άγνωστοι, ένας άνδρας καί μιά γυναίκα, 
πατέρας «αΐ κόρη. "Αμέσως μοΰ προξένησαν 
τήν έντύπωσι ήρώων τοϋ Έντγαρ Ιίόε. βαί 
όμως άπάνω τους είχαν κάποια χάρη, κάποια 
συμπαθητική έκφραση πόνου. Μοΰ φάνηκαν 
σαν θύματα τή; Μοίρας. ‘Ο άνδρας ήταν πολύ 
ψηλός, ξερακιανός, λίγο καμπούρης μέ τά μαλ
λιά πολύ λευκά γιά τή φυσιογνωμία του τή 
νεανική άκόμη.

Ή  κόρη ήλικίας 24—25 έτών ήταν κοντή, 
πάρα πολύ αδύνατη καί πάρα πολύ ώχρά, με 
τό ΰφος άφηρημένο. "Ετρωγε μέ τόση βραδύ
τητα σαν νά μή μποροΰσε νά κουνήσΉ τα χέ
ρια της. Βέβαια αύτή ερχότανε γιά μπάνια. 
Καθόσαντε άπέναντί μου άπό τήν άλλη μεριά 
τοϋ τραπεζιού καί παρετήρησα άμέσως πώς ό 
πατέρας έκανε μιά νευρική κίνησι τοϋ χεριοΰ 
πάρα πολύ παράξενη. Κάθε φορά πού ήθελε 
ν" άπλωσα τό χέρι του νά πάρυ κάτι τί, πρίν 
έγγίση ότι ζητοΰσε, έκανε μιά γοργή χειρονο
μία σαν τρελλό ζικζάκ. Σέ λιγάκι ή «ίνηοη 
αύτί) μ' έκούρασε τόσο ώστε γύρισα τό κεφά
λι νά μή τόν βλέπω. Παρετήρησα έπίσης πώς 
ή κόρη ένώ έτρωγε φοροϋσβ γάντι στό χέρι 
της τ’άριστερό. Έπειτ’ άπ* τό φαγητό πήγα 
νά κάμω ένα γΰρο στό πάρκο.

Σέ λίγο παρετήρησα νάρχωνται πρός τό μέ
ρος μου άργά ό πατέρας κ’ ή κόρη. Κι’ ό πα- 
τέραο μ’ έρώτησε :

— Συγχωρήστε με κύριε γιά τύν άδιακρισία 
μου. "Αν μπορούσατε νά μάς δείξετε ένα δρό
μο γιά περίπατο ήσυχο ;

Προσφέρθηκα νά τούς οδηγήσω στήν κοι
λάδα πού τρέχει ό μικρός ποταμός.

Έδέχθησαν. Έμιλήσαμβ φυσικά γιά τήν ια
ματική επίδραση τών λουτρών.

—Ώ , έλεγεν, ή κόρη μου έχει μιά παράξενη 
άρρώστεια, τήν όποίαν δέν μποροίν νά καθο
ρίσουν οί γιατροί. 'Υποφέρει άπό κάτι νευρι
κότητες άκατανόητες. Πότε νομίζουν πώς υπο
φέρει άπ'τήν καρδιά της, πότε τό σηκότι της. 
Τώρα Ισχυρίζονται τό στομάχι, γι’ αύτό ήρ
θαμε έδώ. Έγώ όμως θαρρώ πώς περισσότε
ρο είναι νεϋρα.

Θυμήθηκα τή γρήγορη νευρική κίνησι τού 
χεριού του καί τόν ρώτησα :

—Μά δέν είναι κληρονομικό ; Καί σεις δέν 
έχετε τά νεϋρα λίγο άρρωστα;

— Έγώ ; . . .  Ό χι. Τά νεΰρα μου είναι πολύ 
ήσυχα.

Σώπασε λίγο καί κατόπιν ξαναείπβ :
—Ά ,θ ά  λέτε γιά τή σπασμωδική κίνησι τοϋ 

χβριοΰ μου. Αύιό τό έπαθα άπό κάποια φρικτή 
συγκίνησι. Συλλογισθήτε πώς ή κόρη μου αΰ 
τή έτάφη ζωντανή. Ιδού ή περιπέτεια : Ή  
’Ιουλιέττα έδώ καί κάμποσο καιρό ύπόφερνε 
άπό σοβαρά καρδιακά συμπτώματα. Έφαντα- 
ζόμεθα μιά οργανική πάθησι κι' ίπροσέχαμε 
είς όλα. Μιά μέρα τήν βρήκα άναίσθητη μέσ’ 
τόν κήπο. Ό  γιατρός έπιστοποίησε τό θάνατό 
της. ‘Αγρύπνησα κοντά της μιά μέρα καί δυό 
νύχτες. Τήν έβαλα μόνος μου μέσα στό φέρε
τρο καί ήκολούθησα ατό νεκροταφείο όπου τή 
θάψαμε στόν οικογενειακό μας τάφο. Θέλησα 
νά ταφή μέ τά στολίδια της, τά βραχιόλια της, 
τά κολλιέ της, τά δαχτνλίδια της, όλα τά δώ
ρα της πού είχε άπό μένα καί μέ τήν πρώτη 
της τουαλέττα τοϋ χοροϋ. Συλλογισθήτε ποιά 
ήταν ή ψυχική μου κατάστασις. Δέν είχα κα
νένα στόν κόσμο έκτός άπ’ αύτή. 'Η  γυναίκα 
μου εΐνε πολύ καιρό πεθαμένη. ‘Εξαναγύρισα 
σπίτι σχεδόν τρελλός.

• Ό  γέρος καμαριέρης μου, ό Πρόσπερος, 
πού μ’ έβοήθησε νά βάλω τήν ’Ιουλιέττα μέ
σα στήν κάσσα της καί νά τή στολίσουμε γιά 
τόν τελευταίο της ϋπνο, ήρθε στήν κάμαρά μου 
καί ρώτησε: «Θέλει ό κύριος νά πάρΰ τίποτα;» 
"Εκαμα όχι μέ τό κεφάλι. Αύτός ξαναεΐπε : 
« Ό  κύριος δέν έχει δίκηο.Θά Αρωστήσΐβ ό κύ- 
ριος.Θέλει τότε ό κύριος νά τόν βάλω σιό κρε
βάτι του;» - «Όχι,άφησέμε·έψιθύρισα καί έφυ- 
γε.Π®ς έφευγαν οί ώρες δέν καταλάβαινα/Ω,τί 
νύχτα ! "Εκανε κρύο. Μεσ' τή μεγάλη θερμά
στρα ή φωτιά είχε σβύσει καί ό Αέρας χτυ
πούσε τά παράθυρα σαν μήνυμα θανάτου. Ξα
φνικά τό μεγάλο κουδούνι τής έξο>πορτας χτύ
πησε. Ό  ήχος δυνατός Mai βαρύς Αντήχησε 
μεσ' τήν άδεια έπαυλισάνσέ νεκροταφείο. Ή 

ταν δύο άπ' τά μεβάνηιχτα, ποιός μπορούσε 
νάρχεται τέτοια ώρα ; Καί άπότομα τό κουδοΰ- 
νι_ξαναχτύπησε δυό φορές. Οί υπηρέτες άσφα- 
λώς δέ θάχαν στό νοΰ τους νά σηκωθοϋν. Πή
ρα ένα κερί καί κατέβηκα, θέλησα νά ρωτή
σω ποιός είναι άλλά έννοιωσα ντροπή γιά τήν 
Αδυναμία μου αύτή καί τράβηξα τό χοντρό 
σύρτη. Ή  καρδιά μου χτυποΰσε. "Ανοιξα γρή
γορα τήν πόρτα καί είδα στή σκιά ένα λευκό 
α7.ήμ", κάτι σάν φάντασμα. Τρομαγμένος οπι
σθοχώρησα ψιθυρίζοντας :

—»Ποιός. .ποιός εΐοθε ;
»Μιά φωνή Απάντησε :
— »·Εγώ είμαι, πατέρα μου.
•Νόμισα πώς είχα τρβλλαθϊί κ’έπεσα ανάσκελα 

μπροστά στό φάντασμα αύτό πού έμπαινε.Κού· 
νησα τό χέρι σαν γιά νά τήν πιάσω κ"έ- 
καμα αύιή τή χειρονομία πού είδατε πρό ολί
γου, καί ή όποία δέ μ* άφήκε ποτέ πιά.

»Τό φάντασμα ξαναεΐπβ:
—·Μή φοβάσιι, μπαμπά. Δέν ήμουνα πεθα

μένη. θέλησαν νά μοΰ κλέψουν τά δαχτυλίδια 
μου καί μοΰ έκοψαν ένα δάχτυλο' τό αίμα άρ
χισε νά τρέχει καί αύτό μ’ άνάστησε.

•Κύτταξα καί πραγματικώς ήτα» γεμάτη αΐ- 
μα.Έπεσα στά γόνατα, πνιγμένος στά κλάμμα- 
τα μέ άναφυλλητά, άγκομαχώντας.

•Κατόπιν άμα συνήλθα, ττ,ν Ανέβασα άπάνω 
στήν κάμαρά μου, κι’ έχτύπησα τό κουδούνι 
γιά ν,'ϊρ©Α ό Πρόσπερος.

• Ό  καμαριέρης έμπήχε μέσα, κύτταξε τήν 
κορη μου μένα σπασμό φρίκης καί ΰστερα έ
πεσε νεκρός. Ήταν αύτός πού είχε άνοίξΰ τό 
μνήμα, αύτός πού είχε άκρωτηριάσει τό παιδί 
μου καί ύστερα τό έγκατέλειψε. Δέν έφρόντισε 
να εξαλείψη τά ίχνη τήο κλοπής, γιατί μέ τήν 
εμπιστοσύνη πού τοΰ είχα δέν θά μπορούσα 
νά τόν νποψιασθώ.»

Εοωπασε. Τό σκοτάδι μας είχε σκεπάσχ) 
καί κοντά στά παράξενα αύτά όντα, μ’ έκυρί- 
ευσε ένας φόβος μυστηριώδης. Δέν βρήκα τί
ποτα ν’ Απαντήσω κ’έψιθύρισα:

—Τ ί  φρικτό.,.
Υστερ’ άπό ένα λεπτό πρόσθεσα :

Μοϋ φαίνεται πώς κάνυ κρύο, μπορούμε 
να γυρίσομε.

Καί ξαναγυρίααμε σεό ξενοδοχείο. 
Μετάφρασι; Αρσινόης Ταμπακοπούλον.

Έ ισι όπως πάντα αταναστρο δρομάκι σονΟιαβαίνεις 
κι" ετσι οπως πάντα τήν ψυχή τυλίγουνε τά σόδα, 
Ζάννα, ιΉιμένη πον σκιές στή σκέψι μου υφαίνεις 
και κάποιον αγνωστονονρανον μοϋ σίμωσες την ojoa.

Πέφτουν τά φύλλο! ‘Αγέλαστη στο &εϊκό γιοοτάσι 
σε κάποιαν οχ τη ποϋσπειραν εναν ώραϊο ϋοϋλο 
στέκομαι κι' άφονγκράζομαι τ αγέρι μήν πεοάση 
νά τοϋ σκορπίσω τά όνειρα κι' άπάνω τον νάγείοω.

Δεν τούς γλυκαίνω τους κανμούς, όέ με δειλιάζει ή 
' , , , [έννοια
και τη χαρά δεν προσκαλώ κοντά μον νά γλεντήσ^, 
κάποια γιονλάκια ταπεινά μον γνεύουν χλωμιασμένα 
κι" sνα άστεράκι μακρυνό ΰαρ&η νά με φιλήαη.

Ω Άαννα!παντ α&ολωτα τα δακρνα μον &ά τοέχουν 
στήνειά ζωή γιά λυτρωμό τής χτεσινής χαράς αον.
Βρέχει,χλωμιάζω,οί στοχασμοίάχόρταγαπώςστέκονν 
σεκείνο ταγριο απόβραδο πού στά)ηκα μπροστά αον 

Κυπαρισσία Δομνίκη Ζαδ'ε

ΜΟΥ . . .
Πατέρα μον, το σπίτι μας Αλίμενο τώρα γέρνει 
κιαναστεναζει ρά&νμα στά σκότη τής νυχτός, 
στις ατοιχειομένες πόρτες τον στιγμές as ξαναφέρνει 
κι’ο πόθος τον: πιό γρήγορος νά σονναι ό γνριομάς.

. . . ’Απόκοσμος, αμίλητος ατό νεκρικό κρεβάτι 
με τό βουβό παράπονο ατά χείλη σου τά ωχρά, 
φαινόσουν σά νάγνάντενες τήν ώρα κείνη κάτι : 
εμάς που έρημα άφηνες στή μαύρη συμφορά...

Καί τό χλωμό του πρόσωπο, ποΰ άχνά τό φώς τοϋ 
τό φώτιζε ώχροκίτρινο στό μάγο δειλινό [ήλιον 
μοϋ φάνηκε σά ναπαιρνε τά ρόδα τον ‘Απρίλιον, 
&εία μιαν αίγλη ολόφωτη— τό φώς τό άλη&ινό.

Τόν τάφο αον στολίσαμε με άν&ια μυρωμένα 
πον πότισαν τά δάκρνά μας χωρίς φωνή καμμιά, 
κι’ ο τάφος αον βαρνό&νμος έ&ρήνηαε γιά σένα 
πον τόσον αωρα σ’ εκλεινε στήν κρύα τον αγκαλιά.

Πατέρα, βόη&α τ’άρφανά, μάς πρόκανε ό χειμώνας, 
στο παγωμένο μνήμα σου, αάν τί πιά καρτερείς; 
Βογγάβι δ αγέρας θλιβερά, μονγγρίζει ό ‘Ελαιώνας, 
πατέρα, ελα ατό σπίτι σον νά μάς γλνκασπαοτής. 

Αθήναι Φώτης Αυγερινός

Η Υ Π Ε Ρ Τ Α Τ Η  Θ Υ Σ Ι Α
Είς τό φϋλλον τής ερχόμενης έβδομάδος

Π Α Λ Η Α  Τ Ρ Α Γ Ο Ύ Δ Ι Α

□  0  Η Κ Α Λ Α Μ Ι Α  Q □
Ό  άντρειομένος—άκου—ποταμός μιά μέρα 
στή χαριτωμένη Καλαμιά μιλάει:
«"Οπότε νά στρίψω, σέ θωρώ δώ πέρα 

ατό δικό μου πλάι.
Καί όταν ζευγαρώνω σε άγκαλιά γαλάζια 
τάστρα άπό κεί πάνο, τάνθη Από δώ χάμου, 
γέρνεις κι* άγναντεύεις μέ καημούς καί νάζια 

τάγκαλιάσματά μου.
Κι’ όταν οργισμένος χύνομαι στό δρόμο 
καί χαλάο, συντρίβο κόσμο, σάν τό χάρο, 
καρτερείς άθώα, σιέκεις δίχως τρόμο, 

νά σέ συνεπάρω.
Άλλά κι’ αν σέ τρώβ τΑγριομανητό μου 
πάντα στό πλευρό μου ζής άναστημένη. 
άπό μέ τί έλπίζεις ; Πάντα στό πλευρό μου 

μνήμα σέ προσμένει 1·
Κι* Αποκρίθη έκείνη γέρνοντας έπάνω 
στά πρασινισμένα πόδια του θλιμμένα :
«Δέ μπορώ νά ζήσω, μήτε νά πεθάνω 

μακρυά άπό σένα 1>
Κωστής Π Α ΑΑ Μ Α Σ

Ξ Ε Ν Η  Π Ο Ι Η Σ Ι Σ

Μ 0  n o ® o s  Ο  0
Τοϋ Γκαϊ τβ 

Όποιος γνωρίζει τί είναι πόθος 
αύτός μαντεύει τί υποφέρω, 
μόνος έδώ καί χωρισμένος 
άπ’ δλες τής χσρές πού ξέρω.
Κάποιος—Αλλοίμονο σέ μένα 1 — 
πού μ’ αγαπά καί μέ γνωρίζει, 
εΐνε μακρυά μου, κ’ έκεΧ πέρα 
πάντα τό βλέμμα μου γυρίζει.
Τί ζάλη τώρα καί τί λαύρα 
κλειώ μές οτά στήθη έγώ τό ξέρω 
κι’ όποιος γνωρίζει τί εΐνε πόθος 
αύτός γνωρίζει τί ύποφέρω.

Μετάφραοις Μ. Μαλακάαη

/ Λ  I  Κ  Ρ  Α  Π Ο Υ Λ Ι Α

Σάν τά μικρά κι* Ανήξερα πουλιά 
δπου δέν φεύγουν, δέν πετοΰν άκόμα, 

καί μιά στιγμή δειλά ξεφτερουγίζοτν 
κι’ εύθύς τρυπώνουν πάλι στή φωλιά, 

ετσι τά λόγια μοΰρχονται στό στόμα 
καί πάλι πίσω στήν καρδιά γυρίζουν 

άγάπης λόγια Ανήξερα πουλιά.
Μήν καρτερής σάν βγοϋν Απ’ τή φωλιά 

μέ ξόβεργα καί δίχτυα νά τά «ιάοχις, 
ίσως ή τύχη τότε δέν στά φέρει, 

πετοΰν τά λόγια φεύγουν τά πουλιά, 
έλα δν δέ θέλεις τώρα νά τά χάσης 

απλωσ’ έδώ τ' άγαπημένο χέρι 
καί πάρετα μαζί μέ τή φωληά.

'Αλεξάνδρα Χρηστομάνον

• Ϊ Έ Υ Χ Ι Ι ί Ο  Γ Έ Λ Ο Ι Ο

Μές' τήν καρδιά μου ή λύπη βασιλεύει, 
δάκρυ άπ' το μάτια μου κυλάει θολό, 
ή πίκρα μέ τόν πόνο μου παλεύει, 
κι' έγώ, δίχως συναίσθησι γελώ.
Στό γέλοιο μέσα; κρύβω τήν πικρίλα, 
ποϋ μοϋ ποτίζει χρόνια τήν ψυχή, 
κρύβω πίσω Απ' τό γέλοιο τή σαπίλα, 
πού σιγοτρώει τήν άχαρη ζωή.
Νά ζήσω κι’ έγώ θέλω εύτυχισμένη, 
νά παίζο, σάν τούς άλλους να χαρώ, 
μά έλα ποΰ τό γέλοιο μου άνεβαίνει 
φαρμακομένο πάντα καί πικρό !
Μέ βλέπουν πού γελώ Kui μέ ζηλεύουν, 
θαρροΰν πώς ή καρδιά μου κλεΐ γιορτή, 
τοϋ γέλοιου μου τό ψέμμα δέν μαντεύουν, 
γιατί άληθινά γελοΰν αύτοί.

’Αθήνα. Δις Ψεύτικο Γέλοιο

Τ Α .  Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι Α
Μέ τής αύγής τό ροδοχάραμα 
προβάλλαν τά τραγούδια 
σάν άνθη εύωδιαχά.
Τά πήραν τά γλυκόλαλα πουλιά 
καί τάψαλλαν σέ δάση 
Αγεροφίλητα, 
σέ γελαστά καί ίσκιερά 
Απόμακρα λαγκάδια.
Κι’ όταν έσούρπωσε κι* Απλώθηοαν 
τής νύχτας τά μαγνάδια 
ξβψυχίσαν σάν τά ρόδα.
Τή θανή τους ό γκιώνης θλιβά θρηνεί 
καί τό χλωμό φεγγάρι 
τή πένθιμή τους συνοδεία πάργοδιαβαίνει 
ολόγιομο φωτίζει.

Άθήναι Γ ιάννης Γκοβάτσος

ΣΤΟ ΓΥΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ‘ ΣΦΑΙΡΑΣ, |

Α Υ Τ Ο Σ  Ε Ι Ν Ε  Ο  Ε Ρ Ω Σ
( Ε ί κ ο σ ι  α ι σ θ η μ α τ ι κ ά γ ρ ά ι ι μ α τ  α )  

’V.
1 G

Κ α λ υ ψ ώ
Μ* έρωτάς είς τό τελευταίον σου γράμμα : 

τί είς άντοπόδοσιν τής άγαπης ένός αγνοΰ 
κοριτσιού έχει νά προσφέρω ένας νέος έκ τών 
σημερινόν, τών άνερώτων οηλαδή και υλιστών 
καί Ακαταλλήλων πρός ύψηλά αισθήματα ;

Προτοΰ σοϋ άπαντήσω, θέλω νά συϋ έπανα- 
λάβω τήν δήλωοιν δτι καμμίαν δέν αισθάνο
μαι ύποχρέωσιν νά αναλαβω την υπεράσπι- 
σιν τών σημερινών νέων. Άπό τοϋ σημείου 
όμως αύτού μβχρι τοΰ νά τούς παραδεχθώ 
δλους άναισθήτους καί άκάρδους υπάρχει με
γάλη άπόσταοις.

Γι’ αύτό θά προσπαθήσω ν’ άνασκευασω 
λίγο τάς γναφας σου, αί όποΐαι εξακολουθούν 
νά εΐνε ΰπερβολικαί.

Καί λοιπόν. Τίέχει ·>ά προσφέρ-Q ένας νέος; 
Έάν έπρόκειτο περί έμον, θά σου άπαντονσα: 

"Εχω κι* έ\ώ νά προσφέρω κατι. Ά ν  αύιό δέν 
εΐνε ή άγάπη μου, πάντως θά εΤνε ή̂  συμπά
θεια μον, ή ιρυφερότης μου, τό ειλικρινές 
μου ένδιαφέρον, αί περιποιήσεις μου, ή άφο- 
σίωσίς μον, έν συντομίςι πάν δ,τι μοΰ εΐνε δυ
νατόν—καί σέ βεβαιώ οτι είς άναλόγους περι
στάσεις οΰδενός φείδομαι. Κι’ αν αυτά δεν 
έχουν έπσρκή άξίαν παςά μόνον γιά ορισμέ
νες γυναί*ες, πάντος άπό δσεί δέν εΐνε τέτοιες, 
δέν ζητώ τίποτε το όποιον νά μή μπο®ώ νά 
άνταποδώσω, δέν δέχομαι τίποτε τό όποιον νά 
μή μπορώ νά έπανορθώαο. Γι’ αύιό καί δέν 
έχω πολλάς σχέσεις μέ κορίτσια·

Άλλά δέν πρόκειται περί έμοϋ, διότι σού 
έχω γράψει ήδη δτι έγώ δέν μπορώ —καί δέν 
θέλω—ν’ άγαπήσω πλέον δυνατά. Τό θεωρώ 
Ιεροσυλίαν, τυμβωρυχίαν.

"Εχω τήν Ιδέαν ότι ένας μεγάλος έρως 
εΐνε Απαραίτητος διά τόν άνθρωπον* δύο είνβ 
ήδη ύκερβολή* τρεις καί επέκεινα εΐνε ψεύδος.

Πίστευσέ με, φίλη: ό άνθρωπος ό όποιος 
εΐνε διαρκώς ερωτευμένος, >Tve περισσότερον 
Αναίσθητος άπό έκεϊνον ποϋ δέν ήγοπησβ κα 
θόλου.

Άλλ’ Αφού έφθασεν είς τό σημβίον ούτό ή 
αυζήτησίς μας, έπίτρεψέ μου νά αναστρέψω 
τήν έρώτησιν σου καί >ά σ’ έρωτήσω : Τι 
αί σημερινοί γυναίκες έχουν νά προσφέρουν 
είς τού; ιέους πού τούς άγαποΰν ;

Τήν έρώτησιν αύτήν μοΰ ύπέβαλεν ένας φί
λος μου έκ τών «σημερινών», τόν όποιον έκα- 
τηγοροΰσα, δπως σύ, ώς υλιστήν κοί άναί- 
σθητον.

— «Τί μού προσφέρουν οί γυναίκες πού μ* 
άγαποΰν ; -  μοϋ έλεγεν ό φίλος μον. Τί περισ
σότερον δηλαδή Απ' δ,τι τούς προσφέρω έγώ 
πού συνέβη να μή μπορώ νά τής άγαπήσω, νά 
τής λατρεύσω φλογερά θέλω να πώ; Τό περισ
σότερον εΐνε μιά καρδιά καψαλισμένη ήδη άπό 
τής φλόγες, αν μή έρειπωμένη ά«ό τής πυρ- 
καϊες προηγουμένων έρώτων. Όλες οί γυναί
κες σήμερα έχουν Αγαπήσει άπό 16 18 έτών. 
Μοΰ προσφέρουν λοιπόν μιά καρδιά χρησιμο- 
ποιημβνην ήδη, τήν όποίαν, χωρίς έγώ νά 
ιίμαι έκεΧνος πού τής έθιξε τό άσπιλον καί τό 
άμόλυντον, έξακολουθώ άπλώς νά χρησιμο
ποιώ—καί αν ήθελα νά μιλήσω ένωϊστικώς 
θά έλεγα : νά τής δίδω άφορμάς νέων παλ
μών, κατά τό διάστημα ποϋ είνε πεπρωμένον 
νά γίνεται τοϋτο. Επομένως ούδεμία Αδικία, 
ούδεμία κατάχρησις έκ μέρους μου. Ένφ έγώ 
εχω καί μπορώ νά προσφέρω στήν γυναίκα πού 
θ ’ Αγαπήσω μιά καρδιά παρθένον καί άνέ- 
παφον Ακόμη Απ4 τόν έρωτα. Γιατί, Ακριβώς, 
δέν έχω Αγαπήσει ποτέ έως τώρα μέ τήν με 
γάλην Αγάπην, δπως τήν έννοώ έγώ. Συμπά
θειαν, ναί, έχω δοκιμάσε , πόθον ναί, Αλλ’ 
Αγάπην ποτέ άκόμη. Έκείνο ποϋ νοσταλγώ 
εΐνε όχι μιά γυναικεία άγάπη, άλλά μιά δική 
μου Αγάπη πρός μίαν γυναίκα. Άγάπη μέχρι 
παραφροσύνης. Τό ν' Αγαπαται κανείς είνε 
Ανθρώπινον, τό ν' Αγαπά εϊνε θειον. Κάπου τό 
έχω διαβάσει αύτό, δέν θυμοϋμαι αν ήταν 
γραμμένο έτσι ή Αντιστρόφως, Αλλά γιά μένα 
έτσι εΐνε, όπως τό γράφω, καί αύτό ζητώ στό 
δρόμο μου. Φταίω έγώ άν δέν τό βρήκα άκόμη ;■ 

•Φταίω έγώ αν δέν εύρήκα τήν γυναίκα πού 
θά μέ συναρπάσα καί θά μέ κάμη νά δοκιμά
σω κοντά της τόν παράφορον ενθουσιασμόν, 
τήν θάμβωσιν τής εύτυχίσς, τής τρέλλας τόν 
ίλιγγον ; Πίστευσέ με, στήν γυναίκα αύττ,ν θά 
έχω νά προσφέρω περισσότερα τών οσων θά 
δεχθώ έκ μέρους της. "Εχω νά τής προσφέρω 
μιά καρδιά πού ουτε άλλην θά Ιχη άγαπήσει 
πρό αύτής, οΰτε άλλην θ ’ Αγαπήσο μετ’ αύ
τήν— βίνε φυσικόν άφοΰ τόσον δύσκολα άγσπώ.

Μιά ολόκληρη καρδιά... Ένφ αύτή 
προσφίρη ένα μισό, ένα τρίτον, ένα μέρος τοϋ 
ουνόλυυ τών αίσθηματων πού μπορεί ν' άνα- 
βλύσυ καθ' ολόκληρον τήν ζωήν της άπό μιά 
καρδια, διότι άλλοι πςό εμου καί άλλοι μετ’ 
έμέ θά έχουν άντίήσει τό μερίδιόν των.

• Φταίω έγώ, πές μου; Τό κρυφό μου μα
ράζι εΐνε ότι δέν κατώρθωσα άκόμη ν' άγα
πήσω. Καί άντί, όπως άλλοι, νά ύπερηφανεύω- 
μαι, περιφρονώ τόν εαυτό μου γι’ αύτό. Άλλά 
έχεις την Ιδέαν ότι βρίσκεται σήμερα γυναίκα 
άπολυτως Αγνή καί απολύτως ικανή νά έμ
πνευση τόν μεγάλον έρωια παΰ ζητώ ;»

Αύτα μοΰ έλεγεν ό φίλος μου. Καί σοϋ τά 
επαναλαμβάνω διά νά σ' έρωτήσω: βρίσκεις 
δτι έχει πολύ άθι>ον : Μέ συμπάθειαν

Ν ο α τ  ο. λ γ ό ς
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Φ £ λ ε μ ο υ
Ό  φίλος σου, τοϋ όποιου μοΰ παρέθεσες τάς 

γνώμας, έχει κατά βασιν τό άδικον δτι ζηιά 
άδύνατα πράγματα. Σιήν έποχή μας τέτοιοι 
παράφοροι έρωτες δέν ύφίσιανται. θεωρούν
ται ντεμοντέ.

Άλλά γιά πές μου, σέ παρακαλώ, είνε άνάγ
κη γιά ν' άγαπήοχι κανείς, ν’ άγαπήσμ μόνον 
έτσι, παράφορα καί άγρια ; Καί δέν εΐνε προ- 
τιμωτέρα ή ήρεμος καί γαλήνια έκείνη Αγά
πη, ή όποία ενώνει δύο καρδιές διά βίου καί 
τής κάνει εύιυχισμένες, καί της όποιας τόσα 
παραδείγματα έχομεν μεταξύ τόσων Ανδρο
γύνων ; Ή  φίλη σου Κ α λ υ ψ ώ
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Φί λ η μου
Δεν παραγνωρίζω τήν άξίαν καί τήν σταθε

ρότητα τής άγάπης, τής ήρεμου καί γαληνίου, 
περί τής οποίας μοϋ όμιλείς είς τήν τελευ- 
ταΐαν σου έπιστολήν. Καί προσθέτω δτι, προ- 
κειμένου περί γάμου, μόνον μιά τέτοιου είδους 
άγάπη μπορεΧ νά καταοιήση ένα άνδρόγυνον 
εύτυχισμένο...

Άλλά, τί νά σοϋ πώ; έμένα άτομικώς, μ' εν
θουσιάζει ή άλλη Αγάπη, ή δυνατή καί παρά
φορος. Ά ν  καί είμαι επικούρειος, άνθρωπος 
ψυχράς ευθυκρισίας καί άτομιστής, ένδομύχως 
έχω τήν ιδέαν ότι δέν Αξίζει νά ζή κανείς, αν 
ώς σκοπόν τής ζωής του δέν έχει μίαν παρα 
φοράν, ένα πάθος, μίαν τρέλλαν, ένα βίτσιο, 
&ν θέλχις. Ή  μπουρζουαζική άντίληψις περί 
ζωής, τής Ισορροπημένης έγκρατείας καί γα
λήνης, μέ τρομάζει σχεδόν. Τον «πάν μέτριον 
άριστον» μοΰ παρέχει τήν έντύπωσιν τήςμεγα· 
λειτέρας ήλιθιοτητος πού ήμποροΰσε να λεχθό 
ποτέ από άνθρώπινα χβίλη. Τό «πάν μέτρον» 
εΐνε άκριβώς τό βασ^νιστήριόν μας, ή δυστυ
χία μας. Τό ύπέρ τό μέτρον εΐνε ή άπόλαυσίς 
μας, ή εύτυχία. Όταν τρώ^ κανείς,^δταν πίνρ, 
όταν φιλή, δταν γελά, δταν κλαίη, δταν Αγαπά 
ή δταν μισή ύπέ ρ τό δ έ ο ν ,  τότε μόνον 
μπορεί πλήρως ν* Απολαύσο τό φαί, τό πιστό, 
ι ό  φιλί, τό γέλοιο, τό κλάμμα, τήν άγάπην ή 
τό μίσος. "Ο tav δλα αύτά τά κάνια έν μέτρφ, 
τόν κουράξρυν, τόν Αηδιάζουν, άντί νά τοΰ 
παρέχουν άπόλαυσιν. Έπί τοΰ ζητήματος αύ 
τοϋ, τό όποιον σχετίζεται καί μέ τήν θρη 
οχείαν, θά σέ παρακαλέσω νά μοΰ τό θυμίσυς 
άλλοτε, γιά νά σοΰ μιλήσω εκτενέστερα χωρίς 
νά φοβοϋμαι μήπως νομισθώ detraque. Έπί 
το® παρόντος σοϋ γράφω δτι μοϋ φαίνεται 
Αδύνατον πώς μπορεί κανείς νά πή ότι έζησε 
τήν ζωήν του, άν ένα μεγάλο, ταραχώδες, συγ 
κλονιστικόν γεγονός, δέν τήν γεμίζχΐ μέ τάς 
Αναμνήσεις του.

Τό κενόν, τό μηδέν ή Ανυπαρξία, ή πλήξις, 
εΐνε πού μέ κάνουν νά παγώνω' ή παραφορά, 
ή παραφροσύνη, δέν μέ τρομάζουν. Σοϋ έ
γραφα κάποτε δτι προτιμώ νά έχω στήν καρ 
διά μου ένα νεκρόν παρά τίποτε—τήν Ανάμνη- 
σιν δηλαδή ένός μεγάλου έρωτος παρά τήν α
νυπαρξίαν έρωτος. ’Επιμένω επ’ αύτοΰ.

Καί <ρρονώ δτι διά κάθε άνδρα πρέπει νά 
εΐνε ή Παράκλητος κοί ή Ευλογημένη ή γυ
ναίκα πού θά τόν κάμχ) ν’ άγαπήσο καί πρέ
πει τήν γυναίκα αύτήν νά τήν προσκυνά, διότι 
θά τοΰ γνωρίση τόν Αληθινόν σκοπόν τής ζωής. 
τήν μεγάλην άγάπην, ή όποία μόνη εΐνε ικανή 
νά μάς εξαννίσυ διά τήν άφθαστον αύτήν Α
νοησίαν πού λέγεται Ζωή.

Αύτής δέ τής μεγάλης Αγάπη' είμαι κι’ έγώ 
Ν ο α τ α λ γ ό ς

Η Υ Π Ε Ρ Τ Α Τ Η  Θ Υ Σ Ι Α
Είς τό φϋλλον τής ερχόμενης έβδομάδος

Ο EYPQN Α Μ ΕΙΘ Φ Η ΣΕΤΑ Ι
Στόν δυστυχισμένον Ανάργυρον Άψιλίδην 

δέν έμενε πιά καμμιά άλλη έλπίς πορά νά 
έπικαλεοθή τήν προστασίαν τών άγίων, τών 
όποίων έφερε τό δνομα* είχε χάσει τό πάν, 
ήτοι τήν θέσιν του, άπό τήν όποίαν ίφυτο- 
ζωοϋσε καί τόν πλούσιον θειον τον, ό όποιος 
δμως δέν τόν άφηκε κληρονόμον του. Μόνον 
οί έν λόγφ άγιοι καί θαυματουργοί Ανάργυροι 
μπορούσαν νά τόν βοηθήσουν νά βρή κάτι* δέν 
έχρειάζετο πρός τοϋτο παρά όλίγη καλή θέ 
λησίς των.

Καί φαίνεται δτι τόν έβοήθησαν, αν βοή
θεια έξ ύψους μπορεί νά όνομασθή ή αίφνιδία 
έμπνευοίς του νά διατρέξχ) τής στήλες τών έ- 
φημερίδων, δπου μεταξύ τών άλλων άγγελιών 
δημοσιεύονται συχνά ειδοποιήσεις περί Απω- 
λείας τιμαλφών Αντικειμένων, σκυλλιών, πορ· 
τοφολιών κλπ. Ή  στερεότυπος φράσις μέ τήν 
όποίαν καταλήγουν δλες οί Αγγελίες τοϋ εί
δους αύτοϋ : «ό εύρών Αμειφθήσεται γεν· 
ναίως», τόν έγαργάλιζε πολύ.

Έπήγε λοιπόν στό καφενείο, παρήγγειλε 
ένα νερό καί δλες τής εφημερίδες, κι’ ερίχτηκε 
μέ τά μοΰτρα στό διάβασμα. Στή μία είδε: 

Απωλέσθη π*ριδέραιον άδαμάντινον. Ό  ευ
ρών παρακαλεΐται νά τό φέρη είς... καί άμει- 
φθήσεται διά 1000 δρ.»

— Μωρέ νά τώβρισκα ! Ανεφώνησε ό Άψι- 
λίδης.

Σέ άλλες έφημερίδες διάβασε γιά διάφορα 
άλλα άπολεαθέντα καί άφοΰ κράτησε έπιμελώς 
σημείωσι γιά δλα, βγήκε στούς δρόμους κι’ 
άρχισε νά ψάχνο.

Άλλ’ είς μάτην. Δέν έβλεπε παρά μόνο σκό
νη, λεμονόφλουδες καί παληόχαρτσ. ΤΛ πολύ
τιμα άπολεαθέντα τά είχαν βρή άλλοι.

"Επαθε μάλιστα καί μιά πολύ δυσάρεστη 
γκάφα : είχε διαβάσει στήν «Πολιτεία» δτι έ- 
χάθϋ ένα φόξ τερριέ, καί σύμπτωσις, σ’ έναν 
ερημικό δρόμο άπ’ τόν όποιον περνούσε, νά 
ίδή ένα σκυλλί ποϋ έμοιαζε πολύ μέ τά ιδιαί
τερα γνωρίσματα τοΰ άπολεσθέντος, όπως πε- 
ριεγράφοντο στήν άγγεΗσ. Ό  Άψιλίδης κύια- 
£ε γύρω του. Κανείς. "Εξοχα, θάπαιρνε τής 
75 δρ. πού έδιναν σ' εκείνον πού ΰάβρισκε 
τό σκυλλί. Τό πήρε λοιπόν στά χέρια κι’ έτοι- 
μαζόταν νά τό πάη στή διεύθυνσι πού είχε 
διαβάσει, δταν άκουσε μιά γυναίκα νά φωνάζω 
πίσω του :

=Πιάστε τον τόν κλέφτη !.. Πιάστε τον I 
μοΰ άρπαξβτή Λουλοΰχα

Τί είχε συμβή ; Τό σκυλλί Ανήκε σέ μιά γε
ροντοκόρη, ή όποία τό είχε αφήσει νά βγβ 
στό δρόμο γιά νά λιαστή. Καί, βλέποντας τόν 
Άψιλίδη νά τό παίρνο, έβαλε τής φωνές δτι 
τής τώχλεβε.

Ό  δύστυχος Ανάργυρος άφησε κατά γής 
τό σ*υλλί κι’ όπου φύγιι φύγΐ). Άφοϋ έτρεξε 
Αρκετά, έκατσε, γιά νά ξεκουρασθή, ο’ ένα 
πάγκο σιής πλατείας τοΰ Κάνιγγος. "Οταν ση
κώθηκε, εΐδε στά πόδια του ένα δέμα μικρό, 
δεμένο* τώβαλε στήν τσέπη κι’ έτρεξε ατό 
σπίτι του γιά νά τ’ Λνοίξχΐ, «λήρης έλπίδων.

Τί Απογοήτευσις I Τό δέμα περιείχε  ̂ 200 
έντυπα προγράμματα ρεκλαμάροντα τήν ύπερ
φυσικήν δύναμιν τής Κας Εύανθίας Δετέμπου, 
ή όποία, Αντί 2 μόνον δραχμών, έπροφήτευε 
τό μέλλον μέ τά χαρτιά.

Ό  Ανάργυρος έκαμε μιά κίνησι γιά νά πε- 
τάξβ νά προγράμματα στή φωτιά. Άλλά φω
τιά δέν ύπήρχε σπίτι του, ελλείψει ξύλων. 
Τότε, Αφοΰ έσκίφθη μιά στιγμή, έκατσε κι’ 
έγραψε στά προγράμματα τήν διεύθυνσίν του 
Αντί τής διευθύνσεως τής Κας Εύανθίας. "Ε
πειτα βήκωσε τό γιακά τοϋ σακακιού, γιατί 
δέν ύπήρχε παλτό, έχωοβ τόν κοΰκο του ως τά 
μάτια καί βγήκε στής συνοικίες, δπου μοίρασε 
τά προγράμματα σέ δουλικά καί μοδιστροϋλες.

"Υστερα γύρισε στό σπίτι, έξύρισε τό μου
στάκι, έτύλιξε μ’ ένα φακιόλι τό κεφάλι, έ- 
φόρεσε κάτι παληά φουστάνια πού δανείστηκε 
Απ’ τή σπιτονικοκυρά του κι' έτσι μετημφιέ- 
σθη σέ γρηά μάγισσα, πού έκάπνιζβ Αρει
μάνιος.

Δέν ίπερίμενε δέ πολύ γιά νάρθουν οί πε
λάτες. ^Πρώτη κατέφθασε μιά Ανδριώτισσα 
νταντά’ ή όποία ήθελε νά μάθη άν θά λάβη 
σύντομα γράμμα άπό τό Μέτωπο. "Ο ’Ανάργυ
ρος έκανε πώς ρίχνει τά χαρτιά καί τήν έβε- 
βαίωσε ότι, δχι μόνον θά λάβη γράμμα, Αλλά 
καί θά ίδή γρήγορα τό φαντάρο _της. Ή  Αν- 
δριώτισσα άφηκε τής 2 δρ. κι' έφυγε εύχαρι- 
στημένη.



6 ΞΞΞΞΞΞφ Η ΣΕΛΙΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΟΥ Β .... ο
Σέ λίγο έφθασε ένα στρουμπουλό δουλικό.
— Θά σοϋ δώσω τέοσ$ρις δραχμές γιά νά 

μοΰ «ή ; «αλλά, elxs στή φανταστική μάγισσα.
— Καλα, χαιδί μον, κάτσε, τής άπήντησε ό 

Ανάργυρος καί άρχισε νά τήί λέι] ό,τι τοΰ 
κατέβαινε σιό μυαλό.

— Βλέπω ενα αμάξι, τή; έλεγε. Ώ , θαΰμα 1 
«Ερ»ατεϊ χωρίς άλογα.

— Κίνε αύτοκίνητο, έξήγησε ή καμαριέρα.
— Βλέπω νά μπαίνας μέσα μαζί μ’ ένα νέον 

ξανθόν...
— Ναί, μέ τό μικρό μου κύριο «ού μ' Α

γά xij...
Kui, τέλος, τή; είχβ τόσα πολλά καί εύχάρι- 

ατα ώοτ» τό δουλικό έφυγε ενθουσιασμένο, 
άφού άφηκε δ άντί 4 δρ.

Αργότερα τόν έπεσκέφθη μιά εύιραφής δε
σποινίς, λίγο «βρασμένη στά χρόνια, ή όποία 
ήθελε νά μάθυ άν θάβρισκε σύντομα γαμπρό. 
'Η  δεσποινίς αύτή fjiuv τοΰ τύπου χιύ άρεσε 
στόν ’Ανάργυρο, καί καθώ; τήν είδε μελαγχο
λικήν νά τοϋ Ανοίγω τήν καρδιά τη;, μέ τήν 
ίδέ* πώ? μιλεΐ σέ γυναίκα, καί νά τρίβεται 
άπάνω του, ό Άψιλίδη; άναψί καί κόρωσε.

— Μή στενοχωρήσθε, δεσποινίς, καί γρή
γορα θά εκπληρωθούν τά όνειρά οας.

— Ά χ , καλή μου κυρία, πώς μέ Ανακουφί

ζετε !... Ά ν  βγοϋν άλήθεια τά λόγια σας θά 
σά; εΐααι εύ /νώμων 1...

Καί τοΰ έ/ιιασ  ̂ τά χέρια καί άρχισ3 νά τά 
φιλή. Ή  έξαψις τοϋ Αναργύρου δμεγάλωνε. 
Καί όταν μάλιστα είδε μερικά προκλητικά 
πράγματα Από τό άνοιγμι τοΰ ντεκολτέ της, 
έμαθε δέ μέ τρόπο «ώς ή δεσποινίς είχε «αί 
«ροΐκα, δέν μπόρεσε νά κρατηθή.

— Σά; βεβαιώ, δεσποινίς, δτι ό γαμπρός 
«ού ζητάτε εΐνε «ολύ «ερισσότερο άπ' δ,τι 
νομίζετε κοντά σας...

— Ά χ , άγιε Φανούριε, κάνε τό θαϋμα σου 
καί φανέρωσε μου τον 1
— Ό Ά γιος Φανούριος έκαμε αύτή τή στιγμή 

τό θαϋμα του καί σάς τίιν φανερώνει, δεσποι
νίς, άπήντησε ό Ανάργυρος. Καί βγάζοντας 
τό φακιόλι έχρόσθεσ.3: —Λαμβάνω τήν τιμήν 
νά σάς «αρουσιασθώ, Ανάργυρος Άψιλίδης,
καί νά ζητήσω τήν χεΐρα σας  Μετά δύο
βδομάδες έ τελούν το οί γάμοι των καί ή ήδη 
Κα Άψιλίδη, έμεινε τόσο ενθουσιασμένη άπό 
τόν άνδρα τη;, ώ ιτε έλεγβ σέ μιά φίλη τη; :

— Δέν ξέρεις, χρ^σή μου, τί χεριποιητιχός 
καί τρυφερός είνε ! Φαίνεται «ώς τοϋ έμεινε 
άπό τότβ «ού ήτανε γυναίκα !...

Μ. ΣΤΗΡΙΟ

J- Q  Μ Ε Γ Α Λ Ο  Μ Α Σ Ι  /X I  ϊ  TVIΟ  *̂ ϊ ’  -X -1 s  tvt/V

-  H O I A S  E l i  Τ Λ Ν  X 1  Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Λ Ν  
Θ Ε Λ Ε ' ΐ Ε  1ST α . Δ Ο Θ Ο Υ Ν  Α Ι  Δ Υ Ο  r i F O I K E S ;

Πως θα διεξαχθή ή ψηφοφορία τών τελευταίων εβδομάδων. — Μόνον ψηφοδέλτια χωρίς 50λεπ τα.—  
Απόλυτός μυστικό της. — Ή  διαλογή ένώπιον τών ενδιαφερομένων.— Αί ποοϊχες θά δοθοΒν διά 
συμβολαιογραφικής πράξεως. Π ρ ο σ έ ξ α τ ε  ο ί  ψ η φ ί ζ ο ν τ ε ς

Τελευταίως «ολλοί, βλέποντες τήν πορείαν 
τοϋ δημοψηφίσματος, ανησύχησαν μήηως τοΰ
το, άνή ένος εύγενικοΰ σκοπού δι" δν έπροκη- 
ρύχθη, μεταβληθή είς κερδοσκο«ικήν έχιχεί- 
ρησιν «ρός βκχόρυησιν τών δύο «ροικών. Πι
θανόν ui άνησυχίαι των νά μήν ήσαν έντελώς 
άδικαιολόγητοι, όέν έπρεπε δμως νά φαντα- 
οθοΰν ότι θά έχέτρεχεν ή «Σφαίρα» μίαν τέ
τοιαν έκμετάλλευσιν τοϋ έργου της.

Εύθύς έξ άρχής έγραψα δτι αί προίκες 
θά_ δοθούν είς τάς υποψηφίους «ού θά 
μοΰ ύχοδείξο ή «λειοψηφία ιών Αναγνω
στών διά ψηφοφορίας έ χ λ ε χ τ ι κ ή ς .  Τούς 
ύ«όσχομαι ότι εις αύτάς θά δοθούν. Και 
ιδού «ώς :

Είς τό «ροηγούμενον φϋλλον άπό σκοποϋ 
δέν ύπήρχε ψηφοδέλτίον. Ταύτοχρόνως δέ έ- 
δωκα 15 ί) ήμερον παράτασιν τής ψηφοφορίας, 
μέ τήν δήλωσιν δ »  «όριστικώς καί άμετακλή- 
τως» θά εΐνε ή τελευταία. Τοΰτο έγινε διά νά 
εξαντλήσουν αί υποψήφιοι όλας τάς προπα
γανδιστικάς «ροσ«αθείας των καί νά μή μοϋ 
παραπονούνται δτι δέν τής έδωχα καιρόν νά 
διαθέσουν υπέρ εαυτών όλας τάς ψήφους πού 
διά τών προσωπικών σχέσεών των ήμποροΰ - 
σαν νά διαθέσουν. Ή το δίκαιαν καί άναηό- 
τρε«τον αύτό, άφοΰ εις κάθε έκ’ ογήν καί είς 
καθε^ψηφοφορίαν επιτρέπεται ή προπαγάνδα. 
Τής αφησα εως τώρα νά κάμουν δτι μπο
ρούσαν.

Δίκαιον όμως έπίσης είνε ν' άκουσθή άπό 
τοΰδε καί είς τό έ|ής ή γνώμη τών άναγνω- 
στών καί μόνον αύτών.

Διό καί άπό σήμερον ή μέχρι τοΰδε φανερά 
ψηφοφορία μεταβάλλεται είς μυστικήν, μυ
στικήν καί διά τήν «Σφαίραν» άκόμη,κατά τόν 
ε|ής δε τρόηον :

Ιον) Ή  ψηφοφορία θά γίνεται μ ό ν ο ν  διά 
τοΰ δημοσιευομένου είς τήν «Σφαίραν» ψηφο
δελτίου. Χρήματα διά ψήφους άνευ ψηφοδελ
τίων δέν δέχομαι. Οΰτε τό άντίτιμον φύλλων 
«ρός Αχοκοπην καί ουμχλήρωσιν ψηφοδελ
τίων είς τά γραφεία μας. Όποιος έχει ψη- 
φοόέλτιον ατά χέρια του ψηφίζει. Ό«οιος 
δεν εχει δέν μχορεΐ νά ψηφίσχι. Έτσι Απο
κλείεται ό κίνδυνος νά διαθέσ^ ενας μεγάλο «ο- 
οόν «ρός χαιίσχυσιν τής εύνοουμένης του, 
διότι και νά θέλ^ νά τό διαθέσο, δεν θά μ«ο- 
ρεσΐ] νά βρή μεγάλον άριθμόν φύλλων τής 
«Σφαίρας», διά νά χόψΕ τά ψηφοδέλτια.

2ον)Ό καθένας μ ό ν ο ν  μέ έ να ψηφοδέλ- 
τιον δικαιούται νά ψηφίσχι. Ούδ»ίς διά «ερισ- 
σοτερων τοΟ ενός. Δέν πειράζει δέ αν τό ψη- 
φοδέλτιον Ανήκει εϊς προηγούμενα φύλλα, τοϋ 
δευτέρου «όντως μέρους τοϋ δημοψηφίσματος.

ον) Τά ψηφοδέλτια δ έ ν  θά συνοδεύον
ται πλέονάπό δΟλεπτα, δεδομένου ότι τό πο
σόν διά την προίκα τής δβυτέρας νικήτριας θά 
εχΌ εν τφ μεταξύ γίνει άρκετόν, Ανώτερον τοΰ 
προϋπολογισθέντος.

4ον) Οί ψηφίζοντες άνά εϊς ή καθ’ ομίλους 
θα μάς στέλλουν τά ψηφοδέλτια μόνον διά

συστημένων επιστολών. Οί έν Άθήναις, Πει- 
ραιεΐ καί περιχώροις δύνανται νά τά προοχο- 
μίσουν είς τά γραφεία μας, εντός φακέλλων 
όμως σφραγισμένων μέ βουλοκέρι.

δον) Τέτοια συστημένα καί ενσφράγιστα 
γράμματα θά δέχωμαι άπό σήμερον μέχρι τής 
20ής Νοεμβρίου, ημέρας Κυριακής καί ώρας 
3ης μεταμεσημβρινής άκριβώς. Τά μετά τήν 
ώραν αύτήν ληφθηοόιιενα έπ' ούόενί λόγω θά 
ληφθούν ύπ' όψόΐ. Ή  προθεσμία διά τούς μα
κράν τών Αθηνών είνε υπεραρκετή.

δον) Τά γράμματα θά παραμένουν Ασφράγι
στα εϊς τά γρ ιφεϊα μας, ούτως ώστε οΰιε ή- 
μεΐς, ούτε άλλος κανείς νά λαμβάνω γνώσιν 
τών περιεχομένων ψηφοδελτίων μέχρι τή; 
ήμέρας έ κείνης. Ό  καταλογος δέ τής ψηφοφο
ρίας θά δημοσιευθή καί εις τό προσεχές άκόμη 
φϋλλον, διά νά «εριληφθοΰν αί καθ' όδόν ήδη 
εύρισχόμεναι ψήφοι, έχ τών οποίων θά θεω
ρηθούν έγκυροι μόνον όσαι ληφθοΰν μέχρι 
σήμερον 29ης Οκτωβρίου (ή στοιχειοθέτησις 
τής «Σφαίρας» περατοϋται κατά Δευτέραν). 
Είς τά φϋλλα τής δης, 12ης καί 19ης Νοεμ
βρίου δέν θά δημοαιευθή κατάλογος, διότι τά 
συστημένα θά παραμένουν άσφράγιστα καί 
συνεπώς ούδείς θά γνωρίζω τήν χορϊίαν τής 
ψηφοφορίας.

7ον) Ή  άποσΦράγιοις θά γίνχι τήν Κυρια
κήν, 20ήν Νοεμβρίου, κοί ώραν 4ην μεταμε
σημβρινήν άκριβώς εις τά γραφεϊά μας, ένώ
πιον α') τών έν Άθήναις, Πειραιεΐ ή χεριχώ- 
ροις διαμενουσών υποψηφίων, αί όποΐαι «αρα- 
καλοϋνται νά κροσέλθουν άφεύχτως, β) τών 
άντιπροσώπων πληρεξουσίων τούς όχοίους «α- 
ρακαλοΰνται νά διορίσουν έγκαιρος αί έν ταΐς 
έηαρχίαις ύ«οψήφιοι, γ) επιτροπή; άναγνω- 
στριών καί άναγνωστών ψηφισάντων. "Ενώ- 
«ιον αύτών θά γίνη ή διαλογή τών ψηφοδελ
τίων καί θά συνταχθή χό πρακτικόν τών τε
λικών άποτβλεσμάτων, τά όποΐα θά δημοσιευ- 
θοΰν εις τό Φ ΰ λ λο ν  τής 26ης Νοεμβρίου.

δον) Τήν Τετάρτην, 30ήν Νοεμβρίου, ώραν 
δην Απογευματινήν, θά γίνβ ένώπιον συμβο
λαιογράφου καί μαρτύρων καί δι’ έπισήμου 
πράξεως ή παράδασις τοΰ χρηματικού ποσού 
τών προικών είς τάς δύο νικητρίας ή τούς νο
μίμους πληρεξουσίους αύτών έφόσον διαμένουν 
έν έπαρχίαις. Παρακαλοΰνται αί υποψήφιοι 
να μή διορίσουν άντι«ροσώ«ους Ανήκοντας 
είς τό προσωπικόν τής «Σφαίρας».

9ον) Τήν Κυριακήν 4ην Δβκεμβρίου, ώραν 
4ην Απογευματινήν, θά γίνη, ένώ«ιον έ«ιτρο- 
τροπής Αναγνωστριών καί Αναγνωστών, ή κλή- 
ρωσις διά τήν ά«ονομήν τών 20 δώρων είς 
τούς μετασχόντας τής ψηφοφορίας, τά δέ ονό
ματα εκείνων «ου θά κερδίσουν, θά δημοσιευ* 
θοΰν είς τό φΰλλον τής 10ης Δεκεμβρίου. 
β ΙΟον) Ουδεμία τροποποίησις τών άς άνω 
όρων καί ήμερομηνιώνΕθάίγίνη.

Τοιουτοτρό«ως τό πρόγραμμα τής διεξαγω
γής τοΰ δημοψηφίσματος εΐνε έντελώς καθ- 
ωρισμένον. Αι υποψήφιοι καί οί άναγνώσται

παρακαλοΰνται νά συμμορφωθούν αύστηρώς 
«ρό; αύιό.

’£«ωφελοΰμαι δέ τή; ευκαιρίας διά ν’ Απευ
θύνω θερμήν έ*κλησιν πρός τάς άναγνωοτρίας 
καί τού; άναγνώστας νά υποβληθούν είς τόν 
κόχον καί μού στείλουν όλαι καί όλοι τό ψη- 
φοδέλτιόν των, διά νά μέ βοηθήσουν έτσι είς 
τήν χροσχάθειάν μου όπως αί «ροΐκες δοθούν 
εις τάς χραγματικώς καί άνοθεύιως έκλεκτάς 
τής χλειοψηφίας.

Η ΨΗΦ3Φ0ΡΙΑ
Ψηφοδέλτια καί ψήφους έστειλαν :
Ύπέρ τής δεσποινίοας ‘Ο ν ε ι ρ ε μ έ ν η  

Λ ε υ τ ε ρ ι ά, αί οίχογένειαι Β. Καραπάνου 
ψηφοδέλτια 60, Ν. Δβδίτοη ψήφους δΟ, Κ.. 
Ζερβού ψηφοδέλτια 40, Ά .  Άγαπητοϋ ψηφο
δέλτια 3δ, Ν. Ρουμελιώτης ψηφοδέλτια 2δ, 
Β. Καζάνης ψηφοδέλτια 18, Έλλη Δεληβορ- 
γιά ψηφοδέλτια 1δ, Ασπασία Φουντουλάχη 
ψηφοδέλτια 3 καί Γωγώ Χρηστογεώργου ψη- 
φοδέλτιον 1 . ο

Ύχέρ τήο δεοποινίδος Κ ό ρ η  τ ώ ν  Κ υ 
μ ά τ ω ν ,  Σταυρόπουλος δΟ, Παπαγεωργίου, 
30, Οικογένεια Νεζ*ρίτου 2ό Πα«αδο«ού>ου 
20, Πετροπουλιάδης 20, Καχβτανάκης 1δ, Ό ρ- 
φεύς καί Γλυκεία Νύξ άπό 10, Μαρία Καλαν- 
τζοπούλου 3, Α. Λαμπρόπουλος 2, όλα ψηφο
δέλτια.

Ύχέρ τής̂  δεοποινίδος Σ ε ν έ λ η ,  αί δεσποι
νίδες καί κύριοι Δ. ΜιχαλόπουΛος, Ν. Χριστο- 
στοδούλου, Μάρτσ t Μάρτη, I. Γβοιργαλας,. 
k-υα Περπινιά, Ν. Περπινιας, Πτερούδης 201, 
Ν.  ̂Μ.ιστρογιαννάκης 38, όλα ψηδέλτια.

Ύπέρ τής δβοποινίδος Pappilon, ύπαξιωμα- 
τικοί καί ναντοι θωρηκτοΰ «Κιλκίς», 83 κοί 
διά τοϋ κ. Ε. Conti, Γ. Σακελλαρόπουλος 17, 
Β. Α. 8, Σ . Μβταξάς 7, Έντις 6, όλα ψηφοδέλ
τια. Π. Ποπαδάκου ψηφοδέλτια 3 καί ψή
φους 6, ’Ιωάννα Καρκαβέλλα ψηφοδέλτια δ, 
‘Ανώνυμος 2, Κ. Ρογόπουλος ψηφοδέλτίον 1. 

 ̂Ύπέρ τή; δβσ«οινίδος Μ ι σ τ ε γ κ έ τ ,  Π. 
Κόντος 2δ, Οικογένεια Θειακάκη 28, Γ. Ξε- 
νογιάννης 6. Οί«ογένεια Άγαπητίδου δ, Οικο
γένεια Δουκάκη δ, Οικογένεια Εύδοκίιιου δ, 
όλα ψηφοδέλτια, Γ. Μωραίτης ψηφοδέλτια δ 
καί ·ψήφους δ.

Ύπέρ τής δεοποινίδος Γ λ υ κ ο μ α τ ο ΰ -  
σ α, αί δεσποινίδες 'Ελένη Δημητριάδου, Ν. 
Χαραλάμπους, Έλλη Κ., Παλμύρα Γ., Lina 
Matalon 2δ, Ανώνυμος 2δ "Επαρχιώτης δ, Γ. 
Γιαννάκης καί Κ. Άλεξανδρό*ουλος ά«ό 2, όλα 
ψ Ο Φ ο δ ε λ τ ια .

Ύ«έρ τής δεσ«οινίδος Μ ε ν ε ξ ε δ έ ν ι ο  
Μ π ο υ κ ε τ ά κ ι ,  Π. Δομάζος 3, Λ. Λαμ
πρόπουλος. Σ . Δούκας, Γ. Βαβούλης, Φ. Σοο- 
τηρόχουλος Μ. Δασκαλάχης, Δέης, Τσιγάνης, 
Ροϋαος άχό 1 ψηφοδέλτίον, Μ. Αναστασίαν 
δ ψήφους.

Ύπέρ τής δεοποινίδος Ν α υ σ ι χ ά α. X . 
Άγγελόπουλος, Σ. Βασάλ άχό 2 ψηφοδέλτια 
έκαστος.

Ύπέρ τή: δεοποινίδος Β α σ ί λ ι σ σ α
τ ώ ν  Ά  ν θ έ ω ν, Γ. Παπαδόχουλος 4 ψη
φοδέλτια.

Μέχρι τοΰδε αί υποψήφιοι έχουν λάβει τάς 
έξής ψήφους :

Ψευδώνυμα υποψηφίων ψηφοδ. Ψήφοι

1 Γλυκοματοΰσα.....................
Θεσσαλονίκη

18δ

2 Σενέλη...................................
Σμύρνη

723 28

3 Κόρη τών Κ υμάτων . . .
Αΐγιον

008 46

4 Βασίλισσα τών Άνθέααν. . 
Πόρος

329 30

δ Μ ιο τεγχ ετ ...........................
Σμύρνη

372 18

6 Papillon..............................
Άΐδίνιον

287 170

7 Brunette............................
"Ηράκλειον (Κρήτης)

9

8 •Ονειρεμένη Λευτεριά . . . 
Κωνσταντινού«ολις

681 δΟ

9 Μενεξεδένιο Μπουκετάκι . 
Άθήναι

Σαμιώτικο Α στέρ ι  . . . .
Σάμος

38 8

10 18 1δ

11 Ναυοικάα....................... ...  .
Κέρκυρα

27 δ

ΑΙ ΠΡΟΙΚΕΣ
"Εκ «ροηγουμένον εβδομάδων Δρ. 6.703.δ0 
Έκ τής τρεχούσης έβδομάδος » 484

Σύνολον δρ. 7.187.δ0 
"Ε«ίσης εις στέμματα δρ. 8δ καί λ. δΟ.

0 ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ί

7 Η  Σ Ε Λ Ι Σ  Τ Ω Ν  Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Ω Ν
— 3 0  λεπτά ή λέζίξ δι * δλονς.

— Αιά τάς υπό θυρίδα δημοσιεύσεις διευθυνατβ 
τάς απαντήσεις σας εις τά γραφεία μας.

—ΆλΛί λογβαφώ μέ νέου, π ο υ  όέν ήγάπη· 
σαν ποτέ. Έλλην Άποστολο«ούλου, p.r. Ά θή - 
νας. ,

—Όσαι καί όσοι Αξιότιμοι φίλαι καί φίλοι 
μέ άνίκούφισαν δι* Αλληλογραφίας κατά τήν 
έν Άφιόν «αραμονήν μου, παρακαλοΰνται νά 
δβχθώσι τάς εύχαριστίας μου. Νέα διεύθυνσίς 
μου Ί . Α. Καραγιαννην p.r. έξωτερικοΰ. Α θή 
νας.

—Αλληλογραφώ μέ δεσποινίδας, σκοπός φι
λία. Ισίδωρο^ p .r. "Αθήναι.

— Ζητώ αλληλογραφίαν μόνον μέ δεσποινί· 
$ας άπό παντοΰ. Γράψατε: Νίκον Γεωργίου. 
p.r. 'Αθήνας.

—Όποια νοιώθει πώς κρατδ τήν πβνναν της 
χαλά ας μοΰ γράψο «Γεώμγ. Δαβιπουλος άνθ]· 
οτής p.r. Χαλκίδα.

— Δ ε σ π ο ιν ίς  Κ.Κ. ε ύ α ρ ε σ τ ο υ μ έ ν η , γ ν ω ρ ίσ α τ ε  
Υ ν η σ ία ν  σ ΰ σ τ α σ ιν , π ρ ο β ώ  ε ξ η γ ή σ ε ις .  Π. Βόλος 
p.r..

, «Ν....», Μ'ένοιωσες; Πβριμβνω παντο 
γράμμα σον. «Παύλος Βινίκιος.» Γραφεία 
«Σφαίρας» θυρίς 49.

—Δίόα «Ν.Κ.Α.* Άναχωρών έξ Αθηνών, 
άρχάς Αύγούσιου σάς έγραψα είς τό p .r, Ά -  
χαντηβίν σας δέν έλαβί. Γιατί; ; «*Αγ

.r. —
Άγγελος»

—Μονον στην *ΡαρΜ οη·ά%ιζΐίΐ ό τιτλυς 
«Βασίλισσα τών ώρ·«ιων» «Μ. Dember».

—"Ανταλλάσσω c.p. μέ οίδας έξ όλης τής 
Ελλάδος. Γράψαιε «Const. Anastasiou» 
grand Ερ. dc 1’At.las. Marrakech — Oueliz 
Maroc.

—Δβσποίνίς Αμόρφωτος ζητεΐ «ΓΙΑΒΟΥ- 
ΚΛΟΥΝ» Γράψατε «Φ.Ε.» Σφαίρα θυςίς 44.

— Ταραμάν» Είσαι περίεργος. Γιατί δέν μάς 
γράφεις. «Γ.Τ.» Σφαϊρι* 44.

— 'Α ν τ α λ λ ά σ σ ω  c ρ . μ έ  δ ίδ α ς  π α ν τ α γ ό θ ε ν . 
Γράψατε «Πολεμικήν Έγερσιν, Θαιρ. Κιλκίς 
Σάμον.
J «Τό ΤρανίΜΟ Γελοίο». |

—Δεσποινίδα «Λουκίαν Μ.» έχ Προύσης. 
Στερούμαι έπιστολής σας. "Ανησυχώ. Περιμέ
νω άνυπομόνως. *Π.Κ.» p.r. Κυλάμας.

— "Α λ λ η λ ο γ ρ α φ ώ  μ έ  χ ή ρ α ς  έ γ κ α τ ε σ τ η μ έ ν α ς  
έντ*«ΰθα. Σκοπός Ιερός. Γράψαιε «Χονδρινόν» 
Μεγαλ. Άλεξάνόρυυ 29 "Ενταύθα.

— Ό  γνωρίζων τήν διεύθυνσιν τής χ. «Α.Α.» 
έκ Σμύρνης ήιις τυγχάνει γνωστή μου, ας μέ 
χληροφορήσιι είς τήν κάτωθι δ^σιν. Κωνστ. 
Γαλήν» Άχλαδόχαμπον Άργους.

—Ρίχο έξηγήσεις χβριτταί, Σιάαα Μιχαήλ.
-Έ νας ολόκληρος στόλος υποστηρίζει μιά 

μικρά προοφυγοπούλα ποϋ τόσας καί αύιή 
προαέφερεν ύπηρεσίας είς όλους μας. Λοιχόν 
ναύται δίδες καί χολΐται, υποστηρίξατε τήν 
προστατευομένην τοΰ στόλου μας «Ραρί/ίοη» 
έξ "Αΐδινίον. Ό  γεν. γραμματεύς θωρ. Κιλκίς 
«Άνδρέας Καίσαρης».

— Βρέ παιδιά ποιος θά μπορέση Από σάς νά 
παρηγορήση τήν μονότονη ζωή τριών κοριτσι- 
■ών, ας γράψΒ· «Τιτίχα Βασιλειαδον, Στέλλα 
Μωραΐτου, Κιχή Αθανασίου» θυρίς 18, Γρα
φεία Σφαίρας.

— «Ριρήν» έχ Σμύρνης Ι.Α.Σ. Παντοΰ ο’άνα- 
ζητώ καί χάθε στιγμή. Είναι άδύνατον νά ξε- 
χάσω τήν ειλικρινή άδελφοσύνη σου- υποφέρω 
στερούμενος είδήσεών σου' μιΑ δέ μόνη εΐδη- 
σις γιά σένα θά είναι τό άντίδοτον τού άλγους 
«ού μέ κατέχει καί τό όχοΐον χάντα θά μοϋ 
γεννά ή άνευ είδήσεών σου αίωνία είς έμέ άνά- 
μνηοίς σου... «Ριρή» τάχα νά ζής ; άλλά φεϋ ! 
ποιον νά έρωτώ ; Τήν τύχην χού μέ συνόδευε 
χάντα στάς Μικρασιατικός μου περιπετείας ή
το εκείνης. «Τάκης» 2δον Σ]γμα, 10ος Λόχος, 
Σέρραι.

— Ό  γνωρίζων τί πβρί τού Λοχαγού 46ου 
Συν]τος Γ. Γιαγαλάχη άς μοϋ γράψει. Θά τοΰ 
είμαι εύγνώμων.—Σ.Δ. Poste-restante.

Poste-Anglaise Constantidople.
—Αλληλογραφώ μέ κορίτσια μορφωμένα. 

Όποια γράψο πρώτη θά κΒρδίσυ τήν άγάπη 
μου «Βασίλειον Ντινόπουλον» Καφενεΐον σταθ
μού "Ενταύθα.

—Παρακαλείται θερμότατα πάς, όστις γνω
ρίζει περί τΰ; τύχης, τή; έχ Σμύρνης οίκογε- 
νείας κ. Χρύστς Βογιατζοπούλου» Φιλιπούτση 
σ3 όπω; μέ ειδοποιήσω είς τό p.r. "Αθήνας. 
Στυλιανός Βασιλάχης».

—Νέος μηχανικός εύρωπαιχοΰ πολυτεχνείου 
άρτι άφιχθείς άλληλογραφεΐ μέ δίδας άνεπιν 
γμένας καλής τάξεως μέ σκοπόν τόν γάμον. 
«Τάκης Δ. Διαμάντης» p.r. έξωτερικοΰ Ά θή · 
•ναι.

— Σέ μιά νεόπαντρη I 1 Έλι· βες επιστολήν 
μον; άν όχι ζήτησέ την άπό μικρόν άδελφόν 
σον, καί αν οού ά«έμεινε ίχνος φιλοτιμίας μοΰ 
άχαντάς. Γρ. «Σφαίρας» θυρίς 24. Έγώ αύτήν 
τήν στιγμήν εΤμαι χολύ μακράν ςου. «Σ.».

—Ποιός θά θελήσχ) νά μοϋ χαρίσϋ λίγες 
στιγμές ευδαιμονίας ας γράψΰ «Φρύνη» Ρ, ’’· 
Θεσ]νίκην.

— "Αλληλογραφώ μέ δίδας, χήρας κοί χαντρε 
μένας τών οποίων τό όνομα άρχίζει άποκλει- 
στικώς Αχό Φ.,,Γράψατε «Σ.» γροφ.«Σφαίρας» 
θυρίε 24'

— Ξανθήν. Ό χι έκεΐ. Θά οάς ορίσω έγώ. 
Δόστε διεύθυνσιν. Όρφ.

—Νόραν. Άπήντησα. Κλαυσίγελως.
— Κώστα Χανδακά τί γίνεσαι ; έχιστολαί 

μου διατί έπιστρέφονται; όπάντησέ μου μέ
σον Σφαίρας. "Καρινή Τρικυμία

"Επίσης παροκαλεΐτει ό ύπό τό ψευδώνυμον 
(Έκχορθητής Γορδίον) έάν γνωρίζω τι περί 
αύιοΰ νά μοΰ Λπαντήσχι εις τήν κάτωθι διευ- 
θυνσιν. Δα Ο. Ρ. δι’ Εαρινήν Τρικυμίαν Μη
τρώου 31 Πειραιά.

■ 1  ITW  --
S E N A I  Q H / v \ Q g l€ Y g E lg

S B  E B N A .
Αηδόνια πούσθε Αψηλά, 
χοΰ τραγουδάτε ώραία, 
πέστε κοί έμέ ένα σκοπό 
νά τραγουδώ κλαμένα.
Σκοπό νά κλάψοι μέ καρδιά 
πολύ Απελπισμένα 
καί έκίΐνα μοΰ όπήντησαν 
άργά πιά είν" γιά σίνσ.
Έχετε δίκηο, Αηδόνια μου, 
τούς ίίπα, ό καϋμένος 
δέν ήλπιζα πώς ξαφνικά 
θένά βρεθώ καμένος.

Ώφείλατε μοΰ είπανε 
άφού σ’ άρεσε χάτι, 
νά τώπαιρνες πιό γρήγορα 
προτοΰ σοϋ φάν τό μάτι.

Άθήναι τή 16]10]12. Σοχολατάχι

Χ Ί Ο IVT Ο  Υ  S T i r M A I
Κουφός παλμός στά οιήθη μου ριζώθηκε 
χολμός πού χάντα τήν χορδιά μου καίει, 
κι" ή φλόγα «ού στά μάτια έρχεται 
δείχνει «ώς η ψυχή μου κλαίει.
Ψυχή μου «λάψε δυνατά καί μή ζητάς 
τό δάκρυ σου νά δείξις είς τόν κόσμο, 
γιατί, άντί νά σέ χονέσχι, θα γελά...
Αί... έτσι έ«λασε ό Θεός ιόν κόσμο 1

Τασία Γ . Βασιλοπούλου

Ε Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Η Μ Α Τ Α 31

Δ Η Α Λ 2 3 1 2
’ Ε π α ν α λ α μ β ά ν ε τα ι  ή δή λ ω σ ις  ο τ ι  η « Σ φ α ί 

ρ α > ο ν δ έ ν α  ε χ ε ι  δ ιο ρ ίσ ε ι  α ν τ ιπ ρ ό σ ω π ό ν  τη ς  
ο ν δ α μ ο ν , ε ϊ τ ε  ε ν  τ ω  έ σ ω τ ε ρ ιχ φ  ε ί τ ε  έ ν  τ φ  
έ ξ ω τ ε ρ ιχ ώ . Σ υ ν ε π ώ ς  π α ς  α π ο π ε ιρ ώ μ ε ν ο ς  νά  
ε ίσ π ρ ά ξτ ] ε ξ  ό ν ό μ α τ ό ς  τ η ς  σ υ ν δ ρ ο μ ά ς  η  ά λ 
λ ω ς  π ω ς  νά  υπ οχα τα στη σ χ\  τ η ν  δ ια χ ε ιρ ισ ίν  
τ η ς  ε ΐν ε  ά π α τ ε ώ ν  x a i δ έ ο ν  νά  π α ρ α δ ιδ ε τα ι  
ε ις  τά ς  ά σ τ υ ν ο μ ιχ ά ς  ά ρ χά ς . Δ εν  ά να λ α μ β α νο -  
μ ε ν  ευΌ 'ύνη ν  π α ρ ά  μ ό ν ο ν  διά  τ '  α π ' ευ& εΐα ς  
ε ίς  τά  γρ α φ ε ία  μ α ς  λ α μ β α νό μ ε να  έ μ β ά σ μ α τ  p

E I I S T E  Ε Τ Ο Ι Μ Ο Ν
ε ξ ε δ ο θ η

Τ ό  π ε ο ί φ η μ ο ν  β ι β λ ί ο ν  τ ώ ν  ε π ι κ ά ρ ρ ω ν  ο μ ι λ ι ώ ν  
τ ο ν  σ ε  β α σ μ ι ω τ ά τ ο ν  Ά  γ κ α & α γ γ ε λ ο ν

Ζηςήσ.Λτέ το από χά κιόσκιοι και χά νποΛρα* 
κχορεΐα.

ΟΙ έιιβ^ζονχβς ευθείας είς χά 70α<Ρε α̂ 
nnc ΜΙΛΝ ΔΡΛΧΜΗΝ λαυβάνονν άμέοωο.

ΕΙΣ ΤΛ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
Τ Α  ΑΝ ΕΚ ΔΟ ΤΑ ΤΟΥ Π ΛΑ ΣΤΗ ΡΑ

50 λε*χά χό χενχος 
Άποσχέλλεχαι άμέσως όσοσδήΛίχβ άςιθμός 

χευχών, είς χόν έμβάζο>χα χό ά>άλονον άνχι- 
χ ι μ ο ν . ___________________

Η Υ Π Ε Ρ Τ Α Τ Η  Θ Υ Σ Ι Α
Εις τό φϋλλον τής ερχόμενης έβδομάδος

Ταοίαν Κ. Δ. Τα μη έγκρινομενα δέν 
κρατούν ιαι. Ξαναστεΐλτε το ύχολογίζουσα 
χρός 1 δραχ. τόν στίχον. I. Β α σ ι λ ά κ ο ν ,  
"Ηράκλειον Κρήτης μάς έσιειλεν διεύθυνσιν. 
Ν. Σ μ ύ ρ. ένεκρίθη. Π α ν  λ. Μ π ε ν ά ρ δ ο ν  
Στείλατε διεύθυνσιν καθορογεγρομμένην διά 
νά σταλοΰν. Ν. Μ α υ ρ ά ν. Στείλτε διεύθυν- 
σίν σας.

Ένβγράφησαν σννδρομηταί καί σννδρομή- 
τριαι, Μ. Καρνασοχού'ου, Δ. Πορτόγλου, 
"Ιουλία Βάρδα, Γ. Πολίτης, Δ. Πβτράχος, Ώ.
Lappas.

Qj ΤΑ '-ΡΕΥΔΟΝΥΜΑ fl
«Μ. Dember», « Mathildico,*, «Γέρω Μω- 

οαλ sc»,___________________________________

Η Υ Π Ε Ρ Τ Α Τ Η  Θ Υ Σ Ι Α
Είς τό φΰλλον τής ερχόμενης έβδομάδος

Ε Ν Α Σ
ΠΟΥ ΞΕΡΕΙ 

Ν ΑΓΑΠΑ
Τ ό  ν ε ώ τ ε ρ ο ν  μ υ θ ισ τ ό ρ η μ α  
τ ο υ  κ . Σ κ ύ ρ ο υ  Π ο τ α μ ιά ν ο υ  

’Α ρ χ ίζ ε ι
ά π ό  τ ή ς  Κ υ ρ ια κ ή ς  3 0  ’ Ο κ τω β ρ ίο υ  

ε ίς  τ ή ν

“ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΝ,,

Χ Α Ρ Τ Ο Π Ω Α Ε ΙΟ Ν  Κ- Γ. P A SH
ίδρνθέν τφ 1889 

Σταδίου 46β ’ Αρσακειον Άθήναι 
Τά έπισχεχτήριά σας καί χάσαν καλ

λιτεχνικήν τυ«ωτικήν έργασίαν, 4κτβ- 
λεΐτε είς τιμάς άσυναγωνίστους έντοΐς 
Ήλεκτροχινήτοις Τυ«ογραφείοις καί 
Βιβλιοδετείοις μας.

Εύρη ιο ι χλουσία Ουλλογή σχολικών 
-ρ^τ ειδών ώς καί κάρτ-«οστάλ καί «λαι- 
ΛΤ  σί»»ν._________________________________

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ “ Κ Ο Σ Μ Ο Σ , ,
Γ.  & Λ.  Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΑ Δ Ο Υ  

Όδός I. Πεσματζόγλου 19
. [Νέα κ)τα Άραακείου]

"Εχομεν χήν μ β γ α λ β ι τ έ ς α ν  καί x  λ ου- 
0 ι ω τ έ Q α ν συλλογήν άπάντων τβν  γροφι- 
κών και σχολικών βίδών. Χάρτης πολυτελείας 
διαφόρων χρωαάτων, είς κυτία. Κάρτ.ποστάλ, 
πάντοτε τής τελτυταίας μόδας. Μελανοδοχεία 
ϋ.αΰοο καί άαπρα πολυτελβίας, τά  μόνα κατάλ
ληλα διά δώρα. 'Ό λ α  τά  βϊδη μας βίνβ νέα 
χαι άπ* ευθείας άπό τά Εύρωπαΐκά Ε ρ γο σ τά 
σια. Γιά τό συμφέρον σας έπισκβφθ^τβ τό  
κατάστημά μας.

ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΝ ΟΣΟ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

H ΤΤΕΡ1ΦΗ10Ι ΔΙΚΗ ΤΟΤ ΚΟΛΟΚΟΤΡΠΝΗ
ΗΡΧΙΣΕΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΕΙΣ 50ΛΕΠΤΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ

Η

'Η  θαυμασία ιστορία τής μεγαλητέρας δίκης τής Ελλάδος
Σ Υ Ν Ω Μ Ο Σ Ι Α - Π Ρ Ο Δ Ο Σ Ι Α - Σ Υ Λ Λ Η Ψ Ι Σ - Δ Ι Κ Η  

ΚΑΙ Κ Α Τ Α Δ ΙΚ Η  Ε Ι Σ  Θ Α Ν Α Τ Ο Ν
ΤΟΥ ΓΕΡΟΥ ΤΟΥ ΜΩΡΗΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΠΛΑΠΟΥΤΑ 

ΑΝΔΡΙΚΩΤΑΤΗ ΣΤΑ ΣΙΣ  ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΩΝ. —  ΔΥΟ ΥΠΕΡΟ
ΧΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΚΑΣΤΑΙ ΑΝΘΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΛΟ ΓΧΑΣ ΤΩΝ 
ΒΑΥΑΡΩΝ. —  ΑΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ.— ΔΡΑΜΑΤΙΚΩΤΑΤΑΙ ΣΚΗΝΑΙ. 
— ΠΕΡΙΕΡΓΟΤΑΤΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΙ.
Τό πρώτον φυλλάδιον Ιξεδόί>η τήν παρελθοϋσαν Πέμπτην 27 ’Οκτωβρίου. Οά 

έκδίδωνται δέ τρία τήν εβδομάδα Τρίτην, Πέμπτην και Κυριακήν. Ζητήσατέ το άπό 
τά κιόσκια κα! τούς έφημεριδοπώλας.
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Περδίκω μ' χλί μ* 
Πρώτα «ρώτα θά ο' 

άχαντήαω ο’ ίκειά χ’μοΰ- 
γραψες «ώς τάχα δέν άν- 
τρέχουμαι νά ρίχνουμαι 
οϊ μίνια γναΐκα άχοΰεινι 
κμπάρα μ'. Κί γιατί, μί 
τοϋ σμχάθειου, νά μήν τς 
ριχτού ; Σάμχους είνε ά- 
δρεφή μ’ ή μάννα μ" ; 
Κμχάρα είνι, τρέχα γύ· 
ρεββ. Δέν τοΰ ξέρς, ούρή 

γκιόσσα, πώς τού σήμερουν ήμέρα συγγενήδες 
είνε μοναχά ot άχ* εύτείας άνιόντες καϊ κα- 
τιόντβς, όχους τού λιέει κί τοΰ νοικιουστά- 
σιου, κι* οΰλ' οί άλλ' λουγιάζουνται γιά ξέν 1 
Κι’ αν καλουξετάξως τού χράμμα μές στν κε- 
νουνία οΰλ' είμαστε συναμετάξυ μας κμχίρ’ 
ξάδρεφ' κί αμχεθεοκά. Τού λοικόν άμα δέν 
χουλιτευτώ ού μέν μϊ τ* κμχάρα τ', ού δέν μϊ 
ουμχεθέρα τ' κι' οί χαρακάτ’ μί ξαδέρφη τ’, 
χώς θά κάν' χρουκουχή.

Κι' ίξ άλλ’ σάμχονς κι’ ίμεΐς λίγου χουλύ 
όέν ήμαστε συγγενήδες; Ή  μάννα μ' κι’ ή 
μάννα σ’ στούν ίδιουν ήλιου δέν άχλουναν τά 
σκτιά ; Κι" όμους άρραβουνιάστκαμαν κι’ αν 
θέλ' ού Θεός θά Λατρευτούμε χ" νά μή σώσμε, 
Παναΐταα μ'1 Τού λχόν βγάλ’ τού σκασμό κϊ 
λούφαξε. Μήν ξεφτρώνς έκεϊ χ ’ δέ οέ σχαίρνε, 
γιατί δέν ξέρς άχού τέτοια σχουδαΐα ζητή
ματα τς χουλιτικής οίκουνομίας κί μή μου 
τούς κύκλους τάραττε δεσχνίς τρισκατάρατε !

”Δς άφήκμε δμους τώρα τν κμχάρα κι’ ας 
έρθμε στν κμχαροχούλα, άχ’ τώχει βάλ' χικρό 
μαράζ' μέσα τς ή κροΰνα κί δέ λιέ*ι νά μ' 
άλησμουνήκει.

'Ιδώ κί λίγες μέρες τ' σύντχα στού δρόμου 
κί φάντες μ’ είδε τν έμασαν τά κλάΐματα κί 
τν λχήθκε ή καρδούλα μ’ τν άραχλη. Πήγα 
σμά τς κί τήραξα όσου δύνουμαν νά τν χαρηγου- 
ρέσου, γιατ" ήταν σί κακό χάλ".

— ’Αλήθεια είνβ αύτίνα χ" μοΰειχαν. οΰρέ 
καλό^μ'; Τ ’ ήταν αύτίνου τούχνέρ’ «ώχαθες;

— Ά χ , άχ' τό θεό νάν τάβρς αύτίνα χού 
τραβάου γιά οέναΐ μ’ λιέει αύτίν'.

—Κί τί φταίου γώ, οΰρέ ψχοΰλα μ’ ; Σάμ- 
χους ο’ έχιακα άχ' τού λιαμό ίγώ νά μ* άγα-
* η « ς ;

—Ά χ , άκαρδ», χώς φαίνεσαι χώς δέν κατά
λαβες χουτές άχού έρουτα κί δέν ξέρς χώ ; έρ
χεται !

—Πώς έρχεται :
—Νά, έτσ' μέ τν χρώτ’, δίχους νάν τού 

θέλ" οΰ άνθρωχους 1
—Ώατι κατακούτελα σά νά λιέμε; Μχάμ 

κϊ κάτ’. Μ' καλά κί δέ σχέφκες χώς δέν εΐμι 
γιά τέτοιες δλειές ίγώ, ούρή κουτοϋλα μ’, 
μσότριβους άνθρουχους μαθές κι' χώρια χοΰ- 
ειμαι άρραβουνιασμένους ;

—Ά χ  οκυλλί, είσαι κι" άρραβουνιασμένους! 
"Εβγαλε νιά φουνη κι' έχισε μχαϊλντισμέν' 
στν άγκαλιά μ'.

—Βάϊ βάΐ κακό χ' μοΰρθε ! είχα κϊ δέν 
ήξιρα τί νάν τν κάνου έτσ* καθώς κοίτουνταν 
άναίσθητ* στά χέρια μ'

Κάχ·υτες γλιέχου μίνια οχετσαρία ίκεΐ χα- 
ρακατούλια, τν άδράζου κϊ τν χάου τρέχουν- 
τας στού φαρμακουτρίφτ' άχ' τς έδουκι άθέρα 
κι’ έτσ’ τν συνέφβρβ στά συγκαλά τς. Κί νά 
βλουγάου τού Θεό χές μ* άχ' δέ μας χήρε 
γκάβου κάνας χουρουφύλακας, άλλοιώς γΰρεβε 
τί νά θαβαινε μί νοϋ τ' κί άχέ καλά ξεμχερ- 
δέματα 1 Θά μ’ έχαιρνε μέσα κί τν άλλη μέρα 
θά διάβαζες στς ίφημιρίδες :

< Τ ο ν  χ τ ε σ ι ν ό ν  Ι ο ο ν τ ι κ ο ν  δ ρ ά μ α .

Ο ΰ  χ. Κουρνόγαλους παραπλανάν μίαν 
χονρααίδα» .

ΚΙ βάλτ' ρήγαν* μ’ άλλα λόγια. Θά γέλαγε 
κί τού γουρνάκι μιτ* ϊμέναν.

Ά μ α βήκαμαν άχ’ τού φαρμακείου τς είχα :
—Ούρή, έλα στά λουΐκά σ’, ούρή τσοΰχρα 

μ*. Τί τού διάτανου νά μί κάνς ίμένανε ;
—Ά χ , νά οέ γλιέχου κι’ αύτό μ’ φτάν!
—Νά μέ γλιέχς I Οΰϊ οδϊ... άμ’ τί, σάν τά 

χιδαρέλια θάν τού φκιάσμε τώρα, κύττα με 
νά οέ κυττώ νά χιρνάμε τούν κιρό μαθές ; 
Ά ει στού καλό α* ούρέ κουχέλλα κί δέν είμαι 
γώ γιά τέτοιες δλειές. Ίσύ χρέχ’ νάβρς εναν 
μικρόν σάν κϊ οένα, νάν τούν άγαχήως» νά σ' 
άγαχήσ' κί στού τέλους άν τά ουνφουνήσιτε 
νάν τούν χάρς κί νά οί παρ' κί νά χαρθήτί

χερουπόδαρα, Τί τού διάουλβυ, χάθηκαν τόσα 
χαλκάργια άχ' τν Άνθήνα κί βρέθηκε νά ο’ 
γυαλίσου ίγώ στού μάτ ;

Μ’ δέ βαρειέσαι 1 Όσα κι’ άν τς είχα, άχ’ 
τώνα φτί τς έμχαιναν κι' άχ’ τ’ άλλου τς 
έβγαιναν. Κι’ είδα κι’ έχαθα όοου χ’ ν*ν τ’ ξι- 
φουρτουθοϋ ίκείν’ τ’ μέρα. Αύτίν’ όμους ή 
τσιλβήθρα έμαθι κι' έρχιται κί μί καρτεράει 
οξου άκ’ τού σχίτι μ’ κι’ όντες βγαίνου άρ- 
χινάει τά κλάΐματα.

Καλός μχελάς κι’ αύτίνους μά τν άλήθεια 1
Κί ναί μέν καθώς σοΰειχα τά σχαίνμε αύ ιί- 

να τ’ άειδύλλια, τί νά ο’ χοΰ δμους άν
θρουχους εΐμι κί γώ, δέν είμ' άχού ξύλου κϊ 
καμμιά βουλά άν χαρανάψνε τά γαίματα, θά 
βτήξου μές στά οΰλα κι’ άχέ τρεχάτε νά ίδήτε 
χώ; στής χουταμιάς τού άμμου κάνουν τά 
βατράχια γάμου, κί χώς χαντρουλουγιέται ού 
Μήτρους.

Άλλοιά άχού σέναν χές, ούρή μανούλα μ* 
Ταΰτα κί μένου 

γειά σ' κι’ άντίου μ’ 
Μηχρονς Κουρνόγαλος

( '( & ' Σ Τ Ι Χ Ο Ι  Τ Ο Υ  Κ Α Ρ Ρ Ο Υ
(«Γ Ο Υ Ν  ΟΜ ΙΛΙΛΙ ΒΠΙΚΛΡΡΟΙ) ( 3 J j

Α Ν Τ Ι  Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Υ  V
’ Ιδού έμέ, 
κύριοι εύγενοί 
κοί κυρίαι έρατειναί 
ούκ μήν άλλά 
καί καλλιχάριοι 
δεοχοιναί, 
ενθάδε κείμενος, 
καί καθήμενος, 
τό όχοΐον
έν τφ χαρόν βιβλίον, 
λεμβανιυ τήν τιμήν 
συστηθέναι ΰμϊν 
τοχβινπριδέοτατα 
καϊ μελιχρώς, 
τούχίκλην ό κλεινός 
Άγκαθάγγελος τής Σφαιρός, 
τό όχοΐον

γλωσσαμύνδωρ καί όχαδός τών χατρίων.
Μέλλω δέ διαλέξαι ύμΐν
όλο μεθ' ύχερσυνδελίκων καί άχαρεμφάτων
έχί τών τοΰ κόσμου τούτου
τρυχών καί έμβαλωμάτων.
Τάχτας γοΰΛ τάς α ;  έμβλέχετε 
έχικάρρους όμιλίας
διέχραχσον καί έδημοσίεψον έπί τριετίας 
έν τώ ώς άνωτέρωθεν χεριοδικφ 
ΰχοκινών τούς άναγνωσθέους γέλωτι σφοδρώ 
καί γάρ Ιχιχαρίτως καί καλλιεχώς 
χραχματευόμενος τά θέματα 
τής έκάοθης έβδομαδός.
'Υμείς δέ χαίρονδες λίαν,
μένω κάγώ ύχόχρεως διά τήν γνωριμίαν,
τό όχοΐον
εΰχόμενος τά βέλτιοθα καί είς έτερα με ύγίαν·

Ό  Ξυγγραφενς 
Και διά τό άντιγραπτέον : Ό  "Αγ*αΦάγγελος

%* Άναδημοσιεύομεν έδώ τόν χρόλογον 
χού χροέταξε ό χάτερ Άγκαθάγγελος τοΰ βι
βλίου του, τό όχοΐον έτοιμασθέν ήδη άχο· 
οτελλεται άμεσο); είς τούς έμβάζοντας μίαν 
δραχμήν.

ΣΥΓ ΓΡΑ Φ Ε ΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ

' Χ

-Ντιντή, ή μαμά μου ζητάει λεχτά. 
-Μέ χοιό δικαίωμα.
-Τό δικαίωμα τον... συγγραφέας.

( «  Τ Ο Υ  Β Λ Α Μ Η  £pH££~=£££££££££
τ α  κ α μ ώ μ α τ α  J

ΟΞιΩ ΦΤϋΧΕΙΑ
Έ  μχρέ, καϊ θά χαλάσω ΛΓ»λε χίσω ό ούρά- 

νιος γλόμχος τήν αϊίjio, ρέ Μανιώ εύτράχελη 
κι* είκονομάχα, λέω 1

Μχουτάκι, γιά νά ξέρω?, ί 
άδρεφοϋα μου, καλή παρέα,' 
όρχήοτρα γκαγκαροειδής,.
Ά η  Σώστης, ρετσίνα έχί- 
σημη καϊ τά εΰκόλως εν
νοούμενα...

Καί χώς αύτό ; θά μ* ά- 
ρωτήξως· Έ , τί χώς ; Θέ
λει καί δικαιολογητικά έγ
γραφα γιά νά γλεντήσω 
κανένας;

Έτσι τυχαίως ήρθε τό 
χραμμα. Άχάντησα τόν 
Άρίστο χτές στήν χιάτσα.

—Τί χαμχάρια, ρέ μυ
στήριε ; μού κάνει.

—Φίνα καί ώραΐα, τοΰ 
λ έ ω .  Έσύ ;

— Κι" έγώ καλά άς τά« 
λέμε. Στενσχωργιέμαι μο
νάχα χού δέ βλεχόμαοτε ταχτικώτερα, γιά νά 
θυμούμαστε τά χαληά μας κάχοτες κάχοτες. 
θυμά·αι ρέ, τί κάναμε τόν καιρό ποΰμαστε 
μικρότεροι;

—Ά ν  τά θυμάμαι, λέει I... Μά καλά, χοΰ 
έχαιρνες -ψωμί άχό τότες ;

—Στή στενή... χρόνια στή στενή.
— Γειά σου σύντροφε. Αύτό μ' άρέζιι. Καί 

γιατί μέ τό μχαρδόν ; Ξήλωσ3ς καμμιά κοιλιά;
—Καί βάλε. Είχα ξεγράψει έναν ούτιδανό 

άχ’ τά μητρώα τών ζωντανών.
—"Ωοτε, Παλαμΐς τό χράμμα. Άμάν μεγα

λεία I... Καί χώς τά καλοχέρναγες ;
—Ά ,  νά σοΰ χώ, άρεφός. . τήν καρδιά μου 

τήν ξέρεις, χίκρα δέν βαίνει μέσα της. Βρήκα 
καί καλή συντροφιά μέσα καί δέ μ' άχοφά- 
νηκε χολΰ. Μέ τό μχαρμχοϋτι, μέ τά γιαρεδά- 
κια, μέ τήν τσίκα... τά ξέρεις ντά I

— Όμοιοχαθές δέν ήμαστε; Τί νάν τά λέμε;
—Τό μόνο χού μου κακοφαινοτανε ήτανε

χού θυμούμανε τά χανηγυράκια μας... Τώρα 
χάνε χιά αύτά 1

—Γιατί πάνε; Μας χήραν τά χρόνια δηίαδής 
ή δηλώσαμε γιά όχιδοί τή; Έθνικιάς Άφύ- 
χνιοις ;

—Ώστε ξηγιέσαι άκόμα σοΰχα μοϋχες ;
— Ά μή ; "Αλλάζει χοτέ; ό λύκος τό μαλλί 

του ;
—Ν ά  μού ζήσως, Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ε  ! Τό λοιχόν 

μ χ ο ρ ο ΰ μ ε  ν ά  β ά λ ο υ μ ε  κ α μ μ ι ά  τ ζ ο ν β ε κ ά δ α  γ ι ά  
νάρθω ή δρεξι ;

—Άκου λέει I Γιατί όχι ;
—Τή βάλαμε ;
—”Η θάν τή βάνουμε ή θά χεθάνουμε. Τήν 

Κυργιακή είσ' έν τάξει ;
— Καί χαρατάξει.
—Τόκα τό λοιχόν γιά τήν Κυργιακή κι’ έγώ 

τ’ αναλαβαίνω οΰλα. Νά βαρήσω χροσκλητή- 
ριο καί σέ κάτι δικούς μου μακαντάαηδες ;

—Άκου κουβέντα χού μοΰ κάνει, ό φόρεΐν 
όφις I Μά είνε νά ρωτάς γιά τέτοιες δουλειές; 
Άχό μέρος μου έχεις όλο τό έλεΰτερο καί τό 
χλερεξοΰσιο νά τά κανονίσω; όχως θέλεις. 
Έμχιστοσύνη έν λευχω....

...Καί αΰριο θάν τά διατραγουδήσουμε όχ»ς 
χρέχει.

Τί νά κάνως μώρ' άδρεφάρα μου. Σ ’ αύτή 
τήν χβρίσταση, αν δέν τό ρίξωΐ καϊ λιγάκι όξω, 
χρέχει νά χάρως κι’ ένα κουμχούρι καί νά χώς 
άντίο ΰχαρξι. Γιατί, τί νά χρωτοσκεχτής, σέ 
χερικαλώ, καί νά μήν κακοκαρδίοως ; Τό ψω
μί χού άκριβαίνει ή τής γυναίκαν χού φτηναί
νουν ; Τό Κεμάλη χού γυρεύει νά μάς κατα- 
χιώ μονομχουκιά ή «ού έρχεται χειμώνας καϊ 
χατατοϋκα δέν έχουμε ;

Ό χω ς έχουν έρθει ζόρικα τά χράμματα, αν 
κάτβω; νά τά ξετάξως οΰλα μέ τό νΐ καί μέ τό 
σΐμα, καλημέρα γι’ αΰριο !...

Γλέντα τό λοιχόν καί σύ κι’  όξω φτώχεια. 
Ά ς  τά κλαΐνε όσοι τάχουνε...

Τά κ ο υ β ε ν τ ι ά ζ ω  όμορφα ; Ο ΒΛΑΜΗΣ

ΕΞΕΑΟΒΗ ΤΟ ΒΙΒΜΟΝ ΤΟ Τ ΑΓΚΑΘ ΑΓΓΕΛΟ Ϊ  
Η Υ Π Ε Ρ Τ Α Τ Η  Θ Υ Σ Ι Α

Είς τό φΰλλον τής ερχόμενης έβδομάδος


