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0 l iOOMflliTHΣ Τ ΙΣ  “ΣΦΑΙΡΑΣ.,
Τό γραφειον τής < Σφαϊρ · i > αναλαμβάνει 

τήν διαβίβασιν έπιστολών έχ μέρους τών εν
διαφερομένων πρός διάσημον έχ Κωνσταιτι- 
νουπόλεως νοομάντην xai πνευματιστήν δια- 
μένοντα έν Ά&ήναις Πλήρες φως είς δλα 
τα οίχογενιαχά μυστήρια.

Πνευματισμός, υπνωτισμός, τραπεζάκι.
Ψυχολογία παντός άι6μον in i τή βάσει τον 

γραφικόν χαρακτήρας.
Συνεννύησις δι αλληλογραφίας. Άπαντή  

•ας ταχεϊαι χα'ι άκριβεΐ;. Π,ϊήρης μυστιχότης. 
Γράψατε; Νοομά ζ-ηγ t γραφεία « Σφαίρας» , 
ίσωχλείοντες δραχμάς 10 είς έχάατψ> έαι 
στολήν.

ΕΙς τονς έπιθυμοΰντας νά λάβουν απαντή
σεις δι ιδιαιτέρας έπιστολής χαί δχι διά τής 
στήλης καθίσταται γνωστόν δ τι, δέον νά εσω
κλείουν είς διπλονν τό όρισθεν αντίτιμον.

Ο Ν Ο Ο Μ Α Ν Τ Η Ι Α Π Α Ν Τ Α :
'ΓόαχΛίναν Κ άστρο : Δυστυχώς τό ερω

τικόν σας δνειρον ίέν θά πραγματοπαιηθή, 
οΰιε θά εύτυχήσετε. Λόγφ τής. έπιπολαιότ,ητος 
τοΓι χαρακτήρος σας πολλοί εύκαιρίαι ευτυχίας 
σάς διέφυγαν.

Β. A .  X . ,  Σΐ?ρον : Μεγάλη πρόοδος εις 
τήν εργασίαν σας. Δεσμόν μετά τής δεσποινίδος 
έκείνης δέν διαβλέπω. Κάποιαν ανωμαλίαν πα
ρατηρώ είς τό οικογενειακά σας πράγμαca, ντιν 
οποίαν πρέπει νά σ,τεύσετε νά τήν τακτοποιή
σετε άμέσωΓ. Μή περιμένε ε τόσον γρήγορα 
τούς συγγενείς σας.

"Λ π ελπ ιν  νέον, Π ά τρα ς: Στηρίξατε τάς 
έλπίδας <·ας είς τό πρόσωπόν εκείνο, ή πραγ- 
ματοποίηαίς xrv έξαρτά'αι άπό τήν αγάπην 
των καί μόνον άπό αύτήν

'Α ετό ν  τής Ρούμελης < Χαρακτήρ υπε
ρήφανος, έγωϊηικός, σκληρός είς τό έπακρον. 
Τό μέλλον σας άπολύτως εύτυχές Κατέχει 
πλήςως τό μυστικόν χής καλής ζωή:.

Λουκίαν —ΙΝιναν ’ Αθήνας : Σάς συμβου
λεύω νά χόν πιστεύσετε τόν νέον εκείνον. Ή  
εύτυχί» σας μόνον άπό αύχ\ν έξαρχάται. Παυ
σατε νά έχετε ύπ νοίας καινά βασανίζεσθε άδί- 
κως άπό άμφιβολίας.

"Ανθος τοό  Μ αΐον : Γάμον δέν διαβλέπα1, 
μό ον ένα μεγάλον έρωτα, άπό τόν όποϊον θα 
έξ·λθετε δυστυχισμένη.

Ιϊρηόηΐδα, ’ ΑΘ ην·.ςϊ 0 ' άποκαχασια* 
θήχε, άλλ’ δχι έφέχος Τό μέλλον σας λαμπρόν 
άπό πάσης άπόψεως. Ή  ( ίκογ?νιπκή σας κατά- 
σχασις θά βελτιωθή ταχέως. ’Εμπόδια είς χόν 
γάμον σας δέν θά παρουσ.οσθοϋν.

Ποόειδώνα : Είς τάς ερωτήσεις σας άπαν- 
τώ καχά σειράν ώς εξής : Τό μέλλον σας πολύ 
περιπετειώδες. Ταξείδια πολλά καί οί ογενεια- 
καί άνωμαλίαι. Είς τόν έρωτα δέν θό έπιτύ- 
χετε, ένίοτε ιίσθε πολύ επιπόλαιος. 01 φίλη 
σας σάς άγαποΰν είλικρινώς. Έχε*ε μερικά 
σπάνια προτερήματα άλλά δέν γνωρίζετε νά 

 ̂τά έχμειαλλευθήτε. Δέν θά προβιβασ*)ήτε. Θά 
' ζήσε’ ε άκόμη 54 έτη.

Ό λγ<  ν Ζωγράφον ' Αί σχέσεις σας μέ τον 
Α. Κ. θά καταλήξουν είς ένα έπεισό ιον πολύ 
θλιβερόν Ζήτε μόν ν διά τόν έρωτα, σλ’ ά τόν 
άντιλαμβάνεσθε καχά περίεργον χρ<*πον ‘Ο 
πωσδήποχε σας συνιστώ νά είσθε πβοισαότερον 
σώφρεον, έάν θέλβιε ν’ άποφύγετε τήν δυστυ
χίαν, ή όποία σδς απειλεί

το .  Μ . Κ . ,  Σάμον : Τό μέλλον σας θά 
σάς παρηγορήϊυ διά ιάς σημερινός σας συμ
φοράς·. Άνάγνη δμως ν’ άντιμετωπίζετε μέ 
ψυχραιμίαν τι'·ς σημερινός δυσχερείς συνθήχας 
χής ζωής σας. Γάμον δέν διαβλέπιο πρός χό 
παρόν Είς χό πρόσωπόν έχεϊνο μή έ ετε έμ- 
πισχοσύνην.

Αόπρον δ ιά βολον : Θά έργασθήχε ώ; 
υπάλληλος έπ’ ολίγον διάστημά. Μετά τήν άπο- 
σχρατευσιν σας θά κάμετε ίδικήν σας έργασίαν.

Γ . Σ .φάκίΐν: Έρακες, ot όπο'οι, έξαιμί- 
ζονται τόσον εΰχόλως δέν έχουν ούδέν δετικόν 
αποτέλεσμα. Δι:· β έπω δτι χό νέον σας αϊσθημα 
θα οάς όδηγήτ[| είς περιπειεί^ς αί όποϊαι θά 
σάς κουράσο’ ν πολύ. Γάμος άπό ,συνοικέσιον 
μετά πάροδον διετίας.

Ελένην Ξάνθον : Γομος έξ έρωτος καί 
φυσικά με xcv Ν. Διστάζει άκόμη ολίγον, διότι 
φι βεϊιαι τον χαρακχήρα σας, σεϊς δμως φρον
τίσατε να εκ? είνουν καί ot τελευταίοι του αύ· 
χοι δισταγμοί. Τό μέλλον τής άδελφής σας 
περιπετειώδες.

Ά ρμ π εοτ Γκ ά λλη ν , Ά μ φ ίκ λε ια ν  :Τό 
μέλλον σας πολύ εύτυχές. ’Επιτυχία πλήρη; 
εις πάν δ,τι επιχειρήσετε.
Γ..Χ ?ον?(ίκε:ϊ'\ "Ο λνμπον, Έ λα Μ ώ να  : 
Ούδέν χό σοβαρόν θά πρόκυψη άπό χήν έρω- 
χι ήν περιπέτειαν σας αύτήν.Θά ζήσεχε άκόμη 
42 έχη.

Α γ ό ρ ι ,  Καλάμας : Θά νυμφευθήτε χαί 
θά άτυχήσετε μετά τόν γάμον Όνομα συζύγου 
έιΙκατερί«η. Γνωσιή σας. Τέκνα θ ’άποκτήσε'ε 
δύο. Είς τό επάγγελμά σας θά ποοοδεύσετ*. 
Χαρακτήρ σας ή 'υχος, πονετιχός, Ισιος.

Ά γ ν ω σ το ν ,Έ .  A . Α . Σ. Ζ, : Χαρακτήρ 
επιπόλαιος, ζηλότυπος καί υπερήφανος. Γάμος 
έξ έρωτος, άλλά κατόπιν πολλών περιπετειών. 
Διαβλέπ ο μόνον ανωμαλίας είς χά οικογενεια
κά σας πράγματα.

Είς τό προσεχές φύλλον τής «Σφαίρας» θ ’ά- 
ηανχήσω καί είς χος έπισιολάς τών Δνίδων 
καί κυρίων : Άπόπαιδου Τύχης, Παγωμίνου 
Ώ κεοιο’ . Παιδιού τον Δάκους, Φλογισμένης 
Καοδιας, Αμαλίας Α·, Χρνσας S.. Ίερον 
μίσουξ, 'Λμζράντνν Κρίνου Άγ: ιολού ονίου, 
'-Ωραίου στρατιώτου, Άνθους τον άγροΰ Μ  , 
ΙΆπ.έμ

Κλάρα Μ ώμπελ, δέν (’πανχώ δύο φοράς 
εις χό αύτό πρόσωπόν χωρίς λόγον. Αγνήν 
\ιελαχ£θ>νονλα.ν, περιμένετε καί θα μάθετε τί 
θ ί εϊπβ «έρωτική περιπέτεια».

Τ Α  Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ ΙΑ  ΤΟΤ ΣΒ ΙΝ ΓΚ Ο Υ

Η Β Ε Δ Ο Ν Δ
*Εκεντοΐ?<ίεν ή κανμένη 
κ’  ερραδ* δλο τό χειμώνα 
κ’  ε»^ ϊ ενα ι(ταλλτδάκτ 
κ’ ει^ε μ ιά  μόνο βελόνα.

Μά «ρο^τές ένδ  κεντονόε 
τής μαμάς της τήν εικόνα 
καί προτοί? τή ν τελειώΰετ, 
ιζάνει ξάφνον τή  βελόνα, 
I I oi? νά (ϊρή νά πάρη άλλη  
ή Λτω;;ή ή κοπελλιά 
τώρα ·πον^ςονν ή βελόνες 
<>νό δραχμές ή καθε μ ιά . 
Κ αί καθόταν κ*ίΟρηνο(?ι1ε 

τό μ ικρονλικο (ίώ ό ν ι 
κ ι’  άρχιζε ν ’  ά δννα τίζη  
κ ι’  άρχιζε νά μαραζώνη.
"Ως ^ον (}ρέθηκ* ενας νέος 
Ttoir γ ι ’ αϊττήνε εϊχε έννοια 
και τής κοπελλιάς χαρίζει 
μ ιά βελόνα άάημένια.

Στό γεράκι τήν έπήρε 
κ* επιαάε τό κέντημά 

[της
μά ή βελόνα όταμα- 

[τοβ<5ε
κ ι’ όλο ^τνιταγε ή καρ- 

[διά  της .
Τότε αρ^κίε νά ράβη 
αρ^κίε γ ιά  νά τρνπώνη 
μά τής εφενγ* άπ’  τά 

[χέρια
τό πανί καί τό βελόνι.
Ονμωΰε π ολν ή νέα

και τής ήρθε γ ιά  νά κλά^η 
μά τής πέραύε ή φούρκα 
κ’  έ'πιαϋε χαρτί νράι^η.
Έ γραψ ε τοίί καλοί? νέον 
πον γ ι ’  αύτήνε εϊ;;ε έννοια 
πώς τής τρύπηιίε τά  ϋτήθη 
ή βελόνα ή άιίημένια.

Ε Π Ι Τ Υ Μ Β Ι Ο Ν
Ί  νθαδε κεϊτα ι κάποιος ΙΙιερρό 
πον γλέντησε μ ιά νύχτα <ίτήν ’ Αθήνα 
κ’  έπέθαν’  άπ’  τή ν  πεϊνα .

Ε Ν Δ  Δ Π Ο Κ Ρ Η Δ Τ ΙΚ Ο  Γ Δ Ε Ν Τ Ι 
Επήρα μ ιά μαρίδα καί μ ία λαχανίδα, 

άγόραόα <$ταφίδες έβραόα και ραδίκια 
έπήρα καί φνΰ τίκ ια , έξόδεψα 

[παράδες
κ’  έπήρα άχιβάδες καί τέ<}<ίε- 

[ρα λεμόνια , 
έπήρα καί κορδέλλες κ’  έγέ- 

[μιάα π ιατέλες 
ά ντί γ ιά  μακαρόνια. Τά πήρα 

[δλα τοϋτα 
κ’ έπήγα di μ ιά βρνόη πον ετρεχ’  όλη

[μέρα
κ’  έκάθιάα έκεΐ καί τρώγοντας 
καί πίνοντας έκανα ραβαϊόι 
μέ δίχως μονάική.

Κορίτσια μου. σας εγνωρίσαμε 
λοιπόν πρέπει νά σας φιλήσω.

Ο Σ Β ΙΝ Γ Κ Ο Σ  Σ Α Σ

Ω , Τ Α  Π Ρ Α Σ ΙΝ Α  Φ Α Ν Α Ρ Α Κ ΙΑ  Π Ω Ι  
Φ Ω Τ Ι Ζ Ο Υ Ν  Τ Ο Υ Ε  Δ Ρ Ο Μ Ο Υ Σ  Μ Α Σ

•—Χρυσέ μου, έσύ θά είσαι ό σύντροφός 
μου ό παντοτεινός στούς μεγάλους καί στους 
φωτεινούς δρόμους.

Χιλιάδες αστέρια μεγάλα έφώτιζαν τούς 
δρόμους πού ακολουθούσαμε καί μέσα στά 
φωτεινά μεγάλα αστέρια, έλαμπε σάν τό με- 
γαλήτερο άστρο, έλαμπε μέ άκτινοβολία εξω
τική, τό μάτι τοΰ Θεού. πού μάς έκύτταζε καί 
μας έπρόσεχε, πού μάς ευλογούσε καί μάς πε- 
ριμενε νά φθάσωμε Οτό τέρμα τοΰ δρόμου μας.

Μά έξαφνα σύννεφα μαΰρα έσκέπασαν τόν 
ουρανό. Τά κακομοιρούλια τ ’ άστρα έκρύφτη- 
καν φοβισμένα κι’ έμεΐς έ/άσαμε καί τ ' άστέ- 
ρια καί τό μάτι τοΰ Θεοΰ. ·

‘Η  καταιγίδα ήταν κοντά. Κάπου έκεΐ ήταν 
κρυμμένος ό θάνατος καί μας περίμενε. Όμως 
εσύ δέν φοβόσουν διόλου. Μοΰ έσφιγγες δυ
νατά τό χέρι κ’ έπροχωρούσαμε κ1 έπροχω- 
ρούσαμε ώς που άνταμώσαμε τό θάνατο πού 
μάς σκότωσε τήν άγάπη μας.

Τωρα, τώρα τ ί ; 01 δρόμοι έχεΐνοι πού 
τούς γνωρίσαμε καί τούς αγαπήσαμε, έκεΐ ποΰ 
νοιώσαμε τόση γλύκα άπό τά φιλιά μας, τόση 
λαχτάρα, τόση λαχτάρα, έκεΐ πού ή ψυχή μας 
τόσες φορές έγονάτισε χωρίς νάχη μέσα της 
τίποτε τό άνθριόπινο, κ' έπροσευχήθη σάν τό 
Χριστό έπάνω στό βουνό, τώρα ot δρόμοι έκεΐ· 
νοι μένουν βουβοί καί σκοχεινοί. Παυσανε τά 
γελάκια σου—σβύσανε*τ' αστέρια, έκλεισε τό 
μάτι τοΰ Θεοΰ πού άγρυπνοΰόε έπάνω μας.

Έ , μά δχι. Μή φοβάσαι, καρδούλα μου. 
Έγώ θά κρε,.άσω χιλιάδες πράσινα φαναρά- 
κια στους παλιούς γνώριμους δρόμους μας γιά 
νά είναι γεμάτοι φώς δταν θά τούς ξαναπε- 
ράσουμε γρήγορα, καρδούλα μου. "Έσπερος

Μ®Υ
Γ ΙΑ  Κ Ε Ι Ν Ο Υ Σ  

Π ? Υ A F N Π Ι Σ Τ Ε Υ Ο Υ Ν  Σ Τ Η Ν  Τ Υ Χ Η
Όλα ήσαν έτοιμα έκεΐ σιό.Γουδί. Τά όπλα 

τοΰ έκτελεστικοΰ αποσπάσματος ήσαν στραμ
μένα πρός τον κατάδικον. Άκόμη καί οί φα
κοί τών δημοσιογραφικών «Κοντακ» ήσαν 
ετυΐμοι. Δέν ανεμένετο πλέον παρά τό πρό
σταγμα «πΰρ». Καί δμως τό πρόσταγμα δέν 
έδιδετο. Μια ακχίς έλπίδος έπέρασε σάν μι
κρούλα αστραπή από τό πρόσωπόν τοΰ κατα
δίκου καί τοΰ εχάϊδεψε τά μάτια κ* ένα με
γάλο ερωτηματικό έτριβέλισε τό μυοΑό του : 

— Μήπως;
Πισω από τον κατάδικο Παπαδάτο περνούν 

δυό χωρικοί πού έρχονται πεζή στήν ’Αθήνα 
από τό Λιόπεσι, ”Αν πυροβούσαν ίσως ή οφαί- 
ρες, αφοΰ τρυποΰσαν τό κορμί τοΰ κακούργου 
νά έκαναν μια επισκεψιν καί στό κορμί τών 
ανύποπτων χωρικών. Έ τσ ι ό Παπαδάτος έζη- 
σε πεντε λεπτά περισσότερον, χωρίς νά τό πε- 
ριμένΉ αύτό.

Αλλά ̂ ιήπως οί χορικοί περίμεναν νά τυ- 
φεκισθοΰν. Ένας χωροφύλαξ τούς εσωσε. ' 

Είναι λοιπόν ή δέν είναι ή τύχη ;
Ο ’ Αρχιόνντάκτης

ΕΛΑ ΝΑ ΞΑΝΑΓΙΓΡΙΣΩΜΕ ΣΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ 
Κατω εκεί σ τ ' ανθισμένα λειβαδιά 
παίξει ό Ζέφυρος δλος χαρά, 
γύρω βόσκουν χιονάτα κοπάδια 
χαι κυλοΰνε δροσάτα νερά.
Μύρια αηδόνια στήν τόοη γαλήνη 
γλυκοψάλλουνε μέσ' ατά κλαδιά 
xai τά  ρόδα μιλούνε κ* οί κρίνοι 
μέ μιά γλώσσα γεμάτη ευωδιά.
"Ελα, φώς μου, λησμόνησε τώρα 
δσο μίσος κρατάς στήν καρδιά.
Η  μοϋ φταις ή σοΰ φταίω, ήρθ* ή ώρα 

νά γυρίσουμε πειά οτά παλιά.
Κ  ετσι πειά, λησμονόντας τόσο άχτι, 
πάλι ο ερως μας μιά άλλη φορά, 
σαν τη σπίθα άπό μέσα άπ ' τή στάχτη 
θε ν απλώ<&) καινούργια φτερά. Μάριος

ΕΚΕΙ ΣΤΗΝ ΣΑΡΑΙΑ Π’ ΑΓΑΠΟΤΣΕ

ΤΟ Μ Υ Σ Τ Ι Κ Ο Ν  ΤΟΥ Α Ρ Μ Ε Ν Η
υ π ο  L I D

(Συνέχεια ίκ τοΰ προηγουμένου)
Έπωφεληθείς ιής σιγής έκείνης άνεπόληρε μίαν ^πρός μίαν χάς 

περιπεχείας τεσσαράκονχα ώρών καί δέν εγκοριζεν αν επρρπε να τρ^μ^ 
έκ τής φρίκης ή έκ τής ήδονής. _ , , , ,  . - - *

Οί κίνδυνοι πού ύπερέβη, ήσαν κίνδυνοι ζωής, at δε κλ,ιναι επι των
οποίων έσύρθη ΰπό δύο μαινομενων γυναικών κατ’ ούδέν διέφερον και
άπό νεκροχράββαχα. ; ,

Άπό σκέψεως είς σκεψιν καί άπό άναπολήσεως εις αναπολησιν, ο 
Τιγράν ήιθάνθη τό πνεΰμά του καταλήγον είς μίαν Ιδίαν, ή όποία χοΰ 
βπροκάλεσε φρικίασιν καθ' ολόκληρον χό σώμά χου. , , ,

Άφήσας χήν Χαϊδίν είς χόν γλυκύν ΰιχνον της, πού επήρχετο βρα
δέως καί εύεργετικώς, κατόπιν τής νυκτερινή έκλΰσεως καί χης άγρυ· 
πνίας, κατέπεσεν είς τό άνάχλινχρον καί έκράτησε χήν κεφαλήν δια 
χών χειρών, ώς έόν ή ελε νά πεισθή δτι ήίο αύχη ή κεφαλή η ίδική 
χου, πού συνελάμβανε τοιαύιην σκέψ ν.

Μεχά τινας οιιγμάς ή μορφή του έλαβεν έκφρασιν αποθαρρυνσεως 
καί έψιθύρισεν: _

—"Α ! ποΰ νά χό τολμήσω αύτή τέτοιο πράγμα t Εδω μου εχρεια- 
ζετο μία γυναίκα μέ τήν ψυχήν τής Σουλτάνας Τζεμιλέ ! *

Μετά ταΰτα, έπωφεληθείς τοΰ ύπνου τής Χαϊδίν, εισήλθεν εις τον 
λουτήρα, έπροχώςησε μ;χρι χής κι θυμένης πλακός κοί άν<ζή?ησε το 
έλατήριον, χό όποϊον δέ» έβράδυνε ν* άνενρΐ).  ̂ ,

°Οχε ό δάκτυλός χό» χό συνήνχησεν, ή θύρα ήνοίχθη αυτομαχως, 
ψυχρά δέ καί υγρά άτμόικροιρα τόν έχτύπησε καχά πρόσωπόν. =

Ό  ‘ Αρμένιος ήτί)ανειο τήν περιέργειαν χου χορυφο  ̂μένην  ̂απο 
σχιγμ ς είς στιγμήν. Καχ’ άρχάς έθεοε xcv πόδα έπί χοΰ ουόοΰ τής 
μυσηχής θύρα:..

Ή το  ατερεδν έδαφος σχεπασμένον άπό χώμα, που διεχηρειτο νωπόν 
έκ χής ϋγριτσίας. _ , ,

Μετά τοΰχο ένθαρρυνθεΐς εισήλθεν έντελώς και παρετήρησεν εις το 
βάθος.

Δέν διέκρινε χίποχε.
—κότος βαθύ έκάλυπτε χήν διεύθυνσιν τής μυσαχής διόδου και 

μόνον χά πλευρά αύϊής έφωχίζονχο ολίγον άπό χό φωτεινόν άνοιγμα 
τής θύρος. _ . . .

Ό  Τιγράν έκ τής υγρασίας έκείνης ήρχκ ε νά αίσθανεται ρίγος. 
Έξήλθε ταχέως καί άφήκε χήν θύραν νά στραφή έκ νέου επι χών 

μυσχηριωδών στροφίγγων χης καί νά έπα· έλθχι είς την θέσιν της.
Ούδέν πλ^ον έμαρτΰρει δ:ι ύπήρχεν έχει κινητόν μέρος.
Ή  πρός τό έδαφος ζοινη τοΰ λ υτοοϋ ήχο περιβεβλημένη^δ α μαρ

μάρινων πλοκών είς χό ΰψος ένός κοί ήμίσεος μέτρου, ιυχως^ωσχε 
δέν θά ήδύναχό χις νά έννοήοχι οία ή ο ή περισχρεφομένη εξ αυτών, 
έιχω καί αν έγνώριζεν δχι υπήρχε χοιαύχη. /

Έάν ήτο ό Μπεσίμπεης πού καχεσκεύασεν αύτό χό άρισχουργημα, 
έσκέφθη μειδιών ουιος καί άποχωρών έ « χοΰ λου-ήρος, φαίνεχαι οτι 
είχε σπουδάσει πολύ καλά καί χός γυναίκας καί τήν άρχιχεχνονικήν 
εις χούς Παρισίους ! , , -

Εΰρεθείς έκ νέου ένώπιον χής κοιμωμένης εκείνης σειρήνος χου 
Βοσπόρου ό νεαρός Αρμένιος, καχεμέτρησε διά χοΰ βλέμματος χό εξη- 
πλωμένον σώμά χης. _ .  ,

—Πχωχόν πλάσμα 1 έψιθύρισε· σύ είσαι μόνον δια ν * αγαπςι;, η 
Τζεμιλέ ήτο καί διά νά φονιύ(). . . . .

Εαί κύψ»ς έλαφρώς πρεσεκόλλησε τά χείλη του έπί τών ήμιανοί-
κχων ροδίνων χειλέων τής νοιμωμένης Σουλχάνας. ^

Είς χήν προσέγγισιν χών χειλέων του ή Χαϊδίν έσχέναξεν, εμειδια- 
σεν άορίσχως καί ■ εινασα χάς χεΐρας, ώς έάν ήθελε νά συλλόβχι φευγα- 
λέον δνειρον, έ.ηγχαλίσθη τόν Τιγράν.

Άφυπνίσθη ... , ν
■—Άγάπη μου 1 είπεν ήδέως, είσαι έδώ; ξεύρεις χί ονειρον ερλβπα; 

δχι σέ είχα εις χήν άγκαλιάν μου., σέ κραχοϋια σφικχά. . κσ> έξοφνα 
παρετήρησα, δχι ενώ χό σώμα χό Ιδικόν σου ε̂μενε σχερεόν, οι βραχιο- 
νές μου σιγά σιγά ήοχισαν νά γίνωνται σάν ομίχλη... κατόπιν ολον το 
σώμά μου... καί χέλος είδα χόν έαυχόν μου νά άποσπά:αι άπό σε και
νά πει ί̂ υψηλά... ένφ σύ έμενες κάχω καί μ' έβλεπες νά φεύγω. .

Είς χήν άφήγησιν τανχην ό Τιγράν ώχρίασε χαί έροίγησε. ̂  
Ένεθυμήθη δτι κατά τήν ίδίαν στιγμήν δπου ή Χαϊδίν εβλεπε τό 

παράδοξον χοϋχο δνειρον, χό πνεΰμά χου τόν είχε παρασύρει είς παρά
δοξον ώσαύτως σχέψιν περί αύχής.

Ή  νεαςά γυνή άν^ελήφθη χήν ώχρόχητά χου. τ
—Τιγράν, έκαμεν έγειρομένη χαχέως. Διαχί ώχρίασες ετσι; Ητο 

κακόν δνειρον λοιπόν αύχό πού είδα ;
Ό  Τιγράν έμειδίασε καί έσπευσε νά τήν ένθαρρΰνη 
—Όχι, άγάπη μου ! άνέκραξε. Πισχεύεις είς χά όνειρα ;
Καί διά νά προδιαθέσιι αύ.ήν είς δ,χι είχεν άποφασί-ει νά χής προ

τείνει τήν έσφιξε περιπαθώς καί προσεκόλλησεν έκ νέου χά χείλη του
έπί τών ίθιχών της.., , , ,

Μετά τινα ώραν ή Χαϊίίν καί ό Τιγράν έκάθηνχο οπως « ί ι  χην
πρωίαν, έκείνη έπί χοΰ διβανίου καί ούτος παρά χούς πόδας της, απα- 
σχράπχονχες άπό χήν τόσον άπρόοπχον εύδαιμον αν των. ^

Ή  Χτΐδίν, λησμονήσασα χό παράδοξον δνειρόν χης, ελεγβ προς
αύχόν : ,

—Τώρα, άγάπη μου, πρέπει νά έξικολουθησω χήν Ιστορίαν χής 
Σουλχάνας Τζεμιλέ, διόχι ή Ισιο.ία αύχή είναι πολΰ συνδεδεμένη με 
τήν Ιστ ρίαν χής μυσχικής θύρας. _ _

• Ποιός ήξεύρει 1 προσέθηκε μέ άόρισχον έκφρασιν. Ή  κρυπτή αυχη 
ίσως μάς χρησιμεύση.

0 1  οφθαλμοί χοΰ συνωμόχου είς χήν έλπίδα χαυτην απήσχραψαν 
έκ νίον. , ,

—Θά είχες χό θάρρος, άγάπη μου, νά περάσ-βς έκεΐ μεσα ; ήρω- 
χησε ζωηρώς. , . ,

Ή  Σουλτάνα έσφιξε χήν χεϊ να χοΰ έρασχοΰ χης ι^χυρώς χαι απην- 
χησεν ,άποφασισχικώς ;

—Έγώ σοΰ χό είπα πρώχη. Μαζί σου., ναί 1
(Ακολουθεί)
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( Συ νέχε ια  έκ το ΰ  π ρ ο η γο υ μ έν ο υ )
Άλλ' ή κυρία, θεωρήσασα έαυχήν προσβεβλημένην, χόσον ήγα,νά- 

κχησεν, ώσχε καχήνεγκε δβινόν ι ί,  τό πρόσωπόν χοΰ διδασκάλου κόλα
φον, έξ ιγριωθεϊσα ώς χίγρις.

Ό  αρχαιολόγος ψιθυρίζων «θάλασσα, πΰρ καί γυνή, κακά τρία», 
έμιμήθη χήν καρχερίαν τοΰ Σω*ρά ους.

Άλλ ’ άπό χής ήμέρας έκείνης ή έν τφ οΐχφ υπεροχή έκλινεν ορι- 
στικώς ύπέρ χής άθλητικής οίκοδεσποίνης.

Ό  σύζυγος μετεβ/ιήθη είς ευπειθές ΰποζύγιον, περιοριζόμενος είς 
χήν διδασκαλίαν καί χήν άρχαιολογία,ν του.

Διά νέας φιλοσοφίας έκανόνισε χόν βίον χου : Ό  εύ;υχέσεερος η 
χούλάχισχον ό ήουκώχερος σύζυγος, είναι ό τυφλός καί κωφός.

Καί έβλεπε χωρίς νά βλέπΐ] καί η'.ουε χωρίς ν άκού^.
Ό  έξά ελφος έγ/,ατεσχάθη ώ, αύθένχη; καί κύριος είς δύί δωμά- 

χια χής οικίας, μέ χά σπαθιά καί χά ύποδήμαχά χου καί ό κ. Βουνέ
κας είδε χό σπίτι χου μετοβαλλόμενον είς καζάρμαν, παρηγοροΰμενος 
ΰπό τής ιδέας δτι θά εχρησιμο.τοίουν τούλάχιστον τόν σχραχιώχην χου 
είς χάς έργασίας χοϋ οίκου, οίκο-ομοΰντες χόν μισθόν ένός ύπηρέχου

Έβλεπε πολλά πράγματα ό c λαίπωρος διδάσκαλος, άλλά τό φρο- 
νιμώτεςον ή ο νά σιωπ$, διότι ή σύζυγός του χαί χωρίς Αφορμήν πολ- 
λάχις, άλλά μόνον διά νά εύχαριστήση τό χέρι χης, χυΰ έπεχύρου έπί 
χής ράχεως χ5ς περί γυναικός ϋεωρίας χ ·υ.

'Αλ?ιως χε -[ρθάνετο πλήρη άδισφ.ιρίαν καί διά χήν σύζυγον καί 
δι’ αύχά τά τέκνπι του καί 1συ>ς ηΰγνωμόνει χόν α/απηιόν έξάδβλφον, 
διότι χόν άπήλλαχιεν άπό άηδεϊς καί φορχικάς φρονχίδας.

Ίσως, αν δέν ΰχήρχον ot έξά Δελφοί, at γυναίκες θά έζημίουν 
περισσότερον χήν πρόοδον χής άνθρωπόνητος.

Ά 'λά  χαί ή κυρία Έρασμία δέν έμερίμνα περισσότερον περι χών
χέκνων χης. f ,

Άναχραφείς δ’ έν μέσφ χοιαύχης ά ιηδίας ο Άρισχοχελης, εξωκειλε 
χαχέως είς καχάς συνανασιροφάς, διεχρίνεχο έπί κακοηΟίίι* καί άμε- 
λει<? είς τό σχολεϊον καί μόνον χαριζόμενοι είς χόν πάτερα του οι 
διδασκαλοί χου τόν έτροβίβαζον. Οΰ ω κατώρ'Λω ε_ νά διέλθη τό 
γι-μνάσιον καί έγγραφή είς τήν νομικήν σχολήν, άλΛ," είς τό Πανεπι- 
στήιιιον μετέβ.ινε μόνον, δταν έπρόκειτο νά γίνωπι διαδηλώσεις χών 
φοιτητών καί άνα^ίαι, δτε συνήθως παρε ηρεϊτο μεχαξύ χών θρασυιέ- 
ρων, νραδαίνων μαγκούραν ή άπειλών διά πισχολίου.

Ένοιρίς εϊχε όείξει μ-γάλας χάσεις πρός χόν τραμπουκισμόν.
Είς ήλικίαν δέκα έως ί’ε/.αχεοσάραιν έτών έγίνετο πολλάκις άφαντος 

έπί ήμέρας, έπί. τέλους δέ τόν έπανβύριοκον είς τό ενδιαίτημα τών 
μαγκών, τό ΰπό τό ΡωλΟϊ τής άγοςάς. άλλοτε δέ εις το Σειστό καί 
άλλοτε εις χά πέριξ χής Άκροπόλεως, διανυκχερβύονχα μεχ’ άγυιοπαί- 
δων είς χάς χρώγλας Χ-·,ν άρχοίων βράχων.

ΙΙολλάκις δέ καχά τάς έ;αφανίσεις το ) έκείνος, Βκλεπ ε χρήματα η 
άλλα άντικείμενΐ) άξίας έκ τής οικίας των. ο

Τοΰ ήρεσεν ό βίος έκεϊνος, ό άθιγγανικός καί έ'εύθερος, καθ υν 
διήρχετο τάς νύκτας μετά μαγκών άγνοκιτου προελεύσεως, παίζων καί 
άκούων Ιβτορίί ς τερατώδεις φόνων καί κλοπών καί άψηνήιεις χών 
άνδραγαθημάτων χών χότε διηβοήτων παλληκαρόδονν χοΰ Ψυρρή καί 
χής Πλάκας. , , ,

Ζηλώ ας δέ χήν δόξαν χών ηρωων χουχων, ηρχιρεν, όταν ηνδρωΰη, 
νά συναναστρέφεται τούς περΐΦημοτέρους έξ αύτων, τόν Μπαλαφάραν, 
χόν Μ ρμαρά ι καί λοιπούς, ών ή μνήμη παραμένει άκόμη ζωνχανή

Ένεδύεχο σχεδόν δπως αύ 'οί, καλίιεργών θολερός άφελείας κ «ί 
φ?ρα»ν βαρεϊαν μ^ινκ ύρ'ίν, δίδων δέ είς τό βάδισμα καί «* ς  κινήσεις 
του δλους τούς ιίρειμανίοος άκκισμούς τών κουτοάβων καί μιμούμενος 
τήν ιδιαιτέραν αύτών προφοράν.

‘Η μόνη διαφορά με;αξύ αύιοΰ καί τών τραμπούκων ήτο οτι δεν 
έφόρει βρακαδικο γελε-α και π ατεϊαν ζώνην, δα δέν έφόρει τό σακ- 
κάκι χου μόνον έκ τής μιας χει ίδ ς καί δτι άντι κούκου έφερε πίλον 
μαλακόν.

Έφόρει δμως περισ ελίδα χρϊμπαν καί γόβες έκ λουσηρινίο··.
Ό  Άρισιοχέλης διήρχετο εΰχυχής τήν ήμεραν, καθ’ ήν κανείς έκ 

χών παλληκαράδω·' ηύόοκει νά χόν χαιρειήστ] καί χοϋ όμιλήοη μεχά 
οίκειόχητος. , ,

At ένδεξεις οΰ:αι χή; φιλίας ήταν διπλώματα παλλη αρισμοΰ δια 
τόν δόκιμον τραμπόΰχον.

Διό κατά χός σηγμάς έκείνας έρριπτε γύρω βλέμμ οα διά νά βλέπ^ 
έάν τόν παρετήρουν.

Επειδή δμως ot παλληκ ράδες δέν ήσαν, όσνν ot καΟηγηται τοΰ 
γυμνασίου, εύκολοι είς τήν απονομήν διπλωμάτων, ό ’Αριστοτέλης 
έπλήρωνεν άχριβά τήν εύνοιαν χών χραμπούχων, προσφέρων αΰίοϊς 
γεύματα, πολλάκις δέ καί άγυρισχα δανεικά.

Ή  κυρία Έρασμία, κ ίτοι μή έπιδοκί-ΐάζουσα χάς τραμπουχικάς 
χάσεις τοΰ υΐοΰ της, δ.ά τό'/ δ :οϊον έτρεφε μεγάλα καί φιλόδοξα όνει- 
ροπ λήματα, χ·τ ρίς όμως ποτέ νά προλειά-,χ) τήν πραγματοποιησιν 
αύτών δ ι" τής μητρικής μερίμνης, δέν ήρνιϊιο  ποιέ τίπο:ε είς αύτόν.

Έ/ουσα δέ τήν διεύθυνσιν έν τφ οίχω, ή ιύνατο νά ί;ανοποιή τάς 
αΐτήσεις τοΰ νΐοϋ της, δστις άλλω , τε, αν τοΰ ήρνεΐ:ο, ήτο Ικανός 
ν ’ άρπάσΒ αύθαιρέτως τό ζηχούμενον.

Αλλως δί ή κυρία Βουνέκα τόν έτρεμεν,ώς ετρεμεν αύιήν ό σύζυγός 
της, διότι έν τή οργή του συνέτρνβε τά πάντα διά λακτισμάτων καί 
νρονθοχοπημάτων, έξυλοχόπει ιούς ύ.πηρέτας καί τάς αδελφό, του καί 
ένίοτε ΰψωνεν άπειλητινήν χεϊρα καί κατ’ αΰιής τής μητρός του.

Τό μέγα όνειροπολημ ι χοΰ Άρισχοχέλη ήχο νά βγαλQ δνομα παλ- 
λτκαςά χοί ώ χι ιδεώδες έθεώρει χόν Μπάκαν, χοΰ όποιου χύν θάναχον 
έξύμνησεν ή δημώδης μοΰσα :

Έμαθαχε χί ’γείνη 
’ς τοΰ Μύχοϋλη μπροσχά;
Σκοχώσανε χόν Μπάκα 
χοΰ Λέκα χά παιδιά.

Τήν ήμέραν καθ’ ήν θά χοΰ έβγαζαν τραγούδι καί αύτοΰ θά έφθα- 
νεν εις τήν άποθέωσιν t

(  Ά χ ο Ι ο υ θ έ ϊ )
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Κ Ε Ν Τ Ρ Α  Α Ι Α Ν Υ Κ Τ Ε Ρ Ε Υ Ο Ν Τ Α
Πιρδίχον μ ’ π'Χί μ’,

Πάρι, ονρή ξιπέτσουχη, παράδειγμα τοΰ 
πώς, μαθές, γλιντοϋν οί φιφχυχοϋ Χιεβένχις 
χ ι’ δχι σαν ίσένα, δπ’ φτάνει νά σ ' βαρέσ’ν 

μαλαμάχια γιά ν'άρ- 
X l t ’ l  νά χουρέβγες 
σάν τ ’ν αρκούδα τ ’ς 
Ρουσσίας.

Ίτώ ρα  θέλ’ &ς 
σοϋ χαλουφανή θέλ' 
&ς σοϋ χαχουφαν§, 
Ιγώ θά στον πώ 
κι’ &ν θά μ ’ θ 'μώ - 
σ’ς πιέ ξύδι Απ’χού 

πιθάρ’ νά σ ' πιράσ'. Θά στά πώ, μαθές, 
ούλα, σάν τον μακαρίχ' τονν Παπαδάτον, 
χουρίς φόβουν χΐ χουρίς πάθους. Μή Χη· 
ομουνής ίν τού μιταξύ Sx’ είνι χ ι’ άπόχρηες, 
δηΧουνύτ’ δίν ξιτριΧΧαίνουνται μοννάχα ή 
yeV*S, περι χ ’ οΐ νίοι 6'π‘ς ΙΧάγ* μου.

ΟϋΧ’ τη νύχτα ήχάρεβγα στον σπ ίτ’ τής 
Κατερίνας, χήρας τ ’ άπουβιώσαντος ησίως 
Νικολάου ΧΧεμιντέρη, τ ’ς γνονστής δηΧου
νύτ’ χι μή ίξαιρετέας κουμπάρας σ’ .

"Οντας ήχάραξι, μ ’ Χιέει ή Κατερίνα :
— Μήτρου, νά πάμι γιά πατσά.
— Μ ιτά  χαράς, τ ’ς Μάνου.
Τραβήξ’με κατά τ ’ν συνοικίαν Παχσιχζί- 

δ’χουν, τ ’ν ουδόν Ά θ ’νας δηλαδής, μά δι 
βρήχαμι άν’χτή μάειδι τρύπα.

— Τώρα, μ ' Χιέει ή ντάμα μ ’ , τ ί  θά χ ά
ν’μι ; ’Ιγώ πεινάου χι* (χου χι’ δρ’ξι νά 
πιώ χάτ’.

—Θές σαΧέπ’ ; τ ’ς χάνον.
— “Δχα. Τού σαΧέπ’ μί πειράζ’ οτούν χά- 

Χον, μ ’ άπαντεΐ. θέΧου χρασί.
Ψάχνου γιά χρασοπουΧειύ, τ ίπ ’τις. Ά ξ α 

φνα άντιχρύζου ενα φαρμαχείου.
— "ΕΧα δώ, χάνον τ ’ς Κατερινιώς. Σώπα 

χι πιχύναμι.
— Στον φαρμακείον θά μποΰιιι;
— Τ ί νά σ ’ χάνου ; Μονάχα αυτό βρήχαμι 

Αν’χχύ.
Μί τά πουΧΧά μπαίν’μι μέσα.
— Τ Ι θέΧ’ ον -ιύριους; μ ’ ρουτάει ον απι- 

τσέρ’ς, βγάζουν τας τού χιφάΧ’ του χάτ’ άπ ’ 
τού πάπλονμα.

— θέΧον ενα τάΧΧαρου χαραμέΧΧις γιά τού 
βήχα χ ι’ ενα μπουχάΧι χρασί τ ’ς χίνας.

Παίρνου Χ’πόν τ ’ς χαραμέΧΧις χί τού 
χρασί, πΧερώνου ενα χουμμένου κατουοχάρ'- 
χον χί μίνια χί δνγιου γιά τού Ζάππειον 
μί τή Χιγάμενη.

— “ΕΧα νά φάμι χί νά πιοΰμι, τ ’ χάνου.
—ΚαραμέΧΧις τ ’ βήχα θά φαμι; μ’ άρον-

χάει ή Κατίνα πιριδεής.
— Δύιού βρήχα αντοΰ θά φάμι τ 'ς  Χιέον. 

Δίν δονξάζ’ς τούν χϋριονν ημών Ίσοΰν Χρι
στόν δη’ νπάρχ'ν χί διανυχτιρενονντα φαρ
μακεία χί θά μπουράβ ίτώρα τ ’ς άπόχρηες 
νά βρέχ’ τ ’ γΧουσσίτσα τ ’ δ κόσμους πού 
γΧιντάει, περί φουνάζ’ς χ ι’ 8Χας;

Ίχείνη δίν άπήντ’σι.
Ταΰτα κι μένου. γειά ο' κι’ άντίου μ',

Μ ήτρονς Κ ονρνόγαλονς

ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΟΗΝ ΤΟΝ ΝΕΟΠΑΟΤΤΟΝ

Τ Ο  Ε Φ Ε Τ Ε Ι Ν Ο  Ν Τ Ο Μ ΙΝ Ο
ΆφιΧύτιμον μήτερ μου,

Καί τοΰ χρόνου τό άγιον Τριφδιον καί ή 
ήμερα τής Κρεατινής βοήθεια σας. Μή έρω- 
τάτε, πονηρά μου μή'ερ, βίς ποιαν άξιοθρήνη- 
τον έγκατάστασιν εύρίσχετοι ή καρδιακή μου 
χώρο, όπου ό λεγάμενος ό Ισόβιος σύζυξ μου, 
πού ό Θεός νάν τοΰ β γάντι τά μάτια, δέν θέλει 
έςρέτος νά κατασχευάσω μίαν ώραιοτατην μα
σκαράταν, όπου ν ’ έγώ  άηοφάσιξα νά γδυθώ 
άντρας, γιά νάν τοΰ είσέλθω στή μύτη τοΰ 
μαγκούφη. Καΐ ποΙος, περικαλώ, θά μ’ άμπο- 
δίξη νά ντυθώ άνδρας; Δικαίωμά μου δέν 
είναι ή μήμπω ς είμαι ή χολέρα διά νά μ’ άμπο- 
δίξουν νά πάοω τοΰ; δρόμους. Ό χι, μοΰ λέει 
έκεΐνος ό έλέφας, θά κάτσης σπίτι. Μπλίτς, 
τοΰ κάνα. Στό σπίτι νά κάτσης έσύ καί νά 
πλύνης τό βαλομάνο καί τόν κουβά, παλαιο- 
γαΐδαρε.

Ταΰτα καί μένα» καί μή χειρότερα, Πανα
γία μον. Βέιτα

ο ι ι η  δημοσιογράφο:
Η  2  V  Ν Ε Χ Ε Ι  Α

Καραγκιόζης.—Τί θά πή κάνουμε καλά ; 
Πρέπει νά τό πλερώο^ς πρώτα.

Μ παρμπαγιώργος.— Καραγκιόζ’ , πάρε 
ενα τάλλαρο κί μ" δίν’ς τά ρέστα μιθαύριου.

Καραγκιόζης.— θές καί ρέστα δηλαδή ;
Μπαρμπαγιώργος.— Μάλ’στα. θά μ’ δώ- 

κ’ς τά ρέστα, γιά νά σοΰ πλερώσου κί πέντε 
έξη άλλα γράμματα όπ’ θά τυπώσου ατΰ φη- 
μιρίδα σ*.

Καραγκ ιό ζης.— Φτηνά είναι, μπάρμπα. 
Δώσε κάτι πάρα πάνου.

Μπαρμπαγιώργος.— θά σ' δώκου κί νιά 
βιδούρα γιαγοΰρτ*.

Καραγκιόζης.— Ά ς  πάη στό διάολο, μέ 
κατάφερες. Κολητήρι.

Κολητήρι.—Τί σές, πατέλα; Νά πάω νά 
μοιλάσω φημερίδες; Ζέν πάω, ζέν πάω, σά 
μέ σκοτώτοουνε. Ώχου, ώχου !

Ό  Μπαρμπαγιώργος χάνει ρεπορτάζ

Καραγκιόζης.—Μήν κλαΐς, βρέ χρουβού- 
ζικο καί δέ θά σέ στείλω νά μοιράο^ς έφημε- 
ρίδες. θά σέ στείλω στό τυπογραφείο.

Κολητήρι.— Τί νά κάνω ;
Καραγκιόζης.—Νά δώκης αύτό τό γράμμα 

νάν τό τυπώσουνε στήν έφημερίδα.
Μπαρμ - αγιώργος.—Στάκα, Καραγκιόζ*. 

Ματαδιάβαστου,
Καραγκιόζης.— Γιατί θές νά στό ξανα

διαβάσω, μπάρμπα;
Μπαρμπαγιώργος. —Γιά νάν τ* άκούοω 

έτσι μαζωμένο.
Καραγκιόζης* (ό  όποιος δέν Εχει γράψει 

τίποτε ατό χαρτί) .—Δέν έχουμε τώρα καιρό. 
Άφησε νά τό πάη γλήγορα τό Κολητήρι στό 
τυπογραφείο.

Μπαρμπαγιώργος.—Ούρ’ , μπάς, μαθές, 
δέν έγραψις τίπουτις κί θές νά μ* φ^ς τζάμπα 
τό γιαγοΰρτι;

Καραγκιόζης.—Τί λές, μπάρμπα; Παι
διά είμαστε τώρα νά μή κοροϊδεύει ό ενας τόν 
άλλο;

Μπαρμπαγιώργος, (Αρπάζει τό χαρτί 
άπό τά χέρια τοΰ Καραγκιόζη).— Καραγκιόζ’ , 
πούνι, μαθές, τά γράμματα;

Καραγκιόζης.—Ποιάγράμματα, μπάρμπα;
Μπαρμπαγιώργος.—Τά γράμματα, μα

θές, πούγραψις. Τά μαύρα, ούρέ πουντίκ’ .
Καραγκιόζης.— Μέσα στό χαρτί είναι τά 

γράμματα, μπάρμπα. Δέν τά γλέπεις ;
Μπαρμπαγιώργος.— Όχι.
Καραγκιόζης.—Έ,άμα τυπωθούν θάν τά 

δής. Φέρε δώ τό χαρτί.
Μπαρμπαγιώργος.—Καραγκιόζ’ , μή μέ 

γελάσης, τί θά σί ξικατινήσου. Πάρτου.
Καραγκιόζης.— Τί λές, μωρέ μπάρμπα ; 

Καλλίτερα νά μοΰ κοπή τό χέρι, παρά νά γε- 
λάβω έσένα, τό συγγενή μου. Πάρτο τό γράμ
μα, Κολητήρι, νά τό πφς στό τυπογραφείο.

Κολητήρι.—Ζόμου καί νιά ζεκάλα νά 
πάλω κρεμμύζια.

Καραγκιόζης·—Κρεμμύδια θά φ^ς, βρέ 
βλάκα;

Κολητήρι.— Ζέν σά τά φάω, βλέ πατέλα. 
Σά τρίψω τά μάτια μου γιά νά μέ πάλουν τά 
κλάμματα...

Καραγκιόζης.—Γιατί θέλεις νά σέ πά· 
βουνε τά κλάμμβτα;

Κ ολη τήρ ι.— Γιά νά μέ λύπηση ό κόσμος 
νά μου ζώκη ζεκάλες.

Καραγκιόζης.— Κ’ ύστερα σοΰ λέει ότι ό 
γυιός μου δέν εχει έπιχειρηματικό μυαλό. 
Πάρε, παιδί μου, νά πάρης κρεμμύδια.

Κολητήρι.— Άχαριστώ. Ζωή σέ λόγου 
Οου. ( Φεύγει).

Φθάνει ά Χατζηαβάτης.
Χατζηαβάτης.—Βρέ, Καραγκιόζη μου, 

έδώ είσαι;
Καραγκιόζης.—Όχι.

 ̂Χατζηαβάτης.— Βρέ ματάκια μου, είδες 
τί γίνηκε όξω ; Χάλασε ό κόσμος.

Καραγκιόζης.—Τί λές,[Χατζατζάρη; Χά
λασε ; Τότες νά τόν πάμε οέ κανένα μιιαλω- 
ματή νά τόν φτιάξη.

Χατζηαβάτης. — ΆφηΟε, άδελφούλτι μου, 
τ ’ άοιεΐα κι’ άκου τί θά σοΰ πώ : Ή  μεγάλη 
έφημερίδα τό «Ξημέρωμα» λέει πώς όσες 
ειδήσεις έβαλες στή δική σου έφημερίδα τό 
«Καρβέλι», τή; εκλεψες άπ’ αύτή.

Καραγκ ό ζη ς .— Ή  ειδήσεις, Χατζατζα- 
ράκο μου, πού δημοοιεύοαμε στό «Καρβέλι·, 
μάς έρχονται με τή νεκροφόρα κατ* εύτεϊαν 
άπό τήν ΑΤγυπτο. θά μοΰ πής τώρα πώς διά
βολο ερχουνται ή ειδήσεις άπό τήν Αίγυπτο. 
Άμ" Ή ντομάτες έρχονται κ’ ή ειδήσεις δε 
Οαρθουν. Συκοφαγία, Χατζατζάρη μου, σύκο- 
φαγία.

Χατζηαβάτης. — ’ Ηρθα άκόμα νά σοΰ πώ 
ότι πρέπει νά βάνουμε στό αύριανό φύλλο κά
ποια περιγραφή μεγάλου έγκλήματος, γιά νά 
πουλήσουλε φύλλα.

Καραγκιόζης.— Έ , τότε νά πάω νά σπά- 
οω στό ξύλο τό μάγερα τού Ξυνοΰ.

Χ ατζηαβάτης.— Δέ φτάνει αύτό. Πρέπει 
νά χυθή αίμα.

Κ ραγκ ιό ζη ς.— Καί ποιός έχει σήμερα 
αίμα γιά νάν τό χύση, Χατζατζάρη μου;

Χατζηαβάτης.—Δέν ξέρω, κάνε καλά. 
Τούτο μόνο ξέρω, ότι έφημερίδα πού δέν εχει 
μέσα εγκλήματα, δέ διαβαζεται.

Κα α γκ ιό ζη ς .—Τό βρήκα, Χατζατζάρη. 
θά σκοτωσω τό Μπαρμπαγιώργο.

Χατζηαβάτης.—Μά αύτό, ματάκια μου, 
δέν είναι έγκλημα.

Καραγκιόζης. —Καλά λές. Αύιό είναι 
ζφοκτονία.

(| ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ Π

Τ Ο  Π Ε Ι Ο  Α Λ Η Θ ΙΝ Ο  « Π Ο Κ Ρ Η Α Τ Ι Κ Ο  
Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι  Τ Ο Υ  Χ Ο Ρ Ο Υ

Λύσεις συνοδευόμεναι ΰπό μονοδράχμου, γί
νονται δεκταί εις τά γραφεία τής «Σφαίρας» 
μέχρι τής 17ης Μαρτίου. Τ ’ ά οτελέσαατα 
θά δημοσιευθοϋν εις τό φύλλον τής 20ής Μαρ
τίου.

ΟΙ έσωχΧείοντες περισσύτερα μονόδραχμα, 
Χομβάνονν περισσότέρονς κλήρους χαιά τήν 
έκκνβευσιν πρός απονομήν τών βραβείων.

Β Ρ Α Β Ε ΙΑ  ΘΑ  Α Ο Θ Ο Υ Ν  Α Ε Κ Α
ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ TQN ΚΟΡΙΤΣΙυΝ

Πρώτον βραβεΐον, Ινα ζεύγος μικρά άν- 
θοδοχεία μειωλλινα πολύ γουστόζικα.

Δεύτερον, ίνα ψαλλιδάκι γιά τά νύχια.
Τ ρ ίτο ν , ενα ζεύγος κάλτσες πρώτης ποιό· 

τητος. Χρωματισμός κατ' άρέσκειαν.
Τ έταρτον , μία φιάλη άρώματος.
Πέμπτον, δραχμάς 20 είς μετρητά.

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
Πρώτον 5ρ“ 6εϊον, ένα ζεύγος γκέττες άπό 

τό κατάστημα Ααμπροπούλου.
Δεύτερον, μία πίπα.
Ιρ ,το ν , ενα κουτί ποΰρα.
Τέταρτον, τρίμηνος συνδρομή «Σφαίρας».
Πέμπτον, δοαχμάς 15 εις μετρητά.

Τ’ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΤ ΔΙΑΓ2ΝΙ2ΙΙ0Τ 
ΤΟΤ ΤΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 366 ΦΤΔΔΟΤ 

ΤΗΣ 675 $ΕΒ;0Τα ?Ι07
(Κ ορ ίτά ια  ώμορφα,

τό νού <}ας, φνλα^Θήτκ)
(Ή άννέχεια είς την 7«ν οιλίδα)
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ΜΙΑ Ν ΪΧ ΤΑ  ΣΤΗΝ ΠΑΛΗΑ ΣΤΡΑΤΩΝΑ
Βήττα Δ ιή γηόη

Καί χορέψαμε, άδρεφάκι αναγνώστη, και 
χορέψαμε γιά ούΧα μας τά χρόνια, ουΧους 
τούς ντόπιονς χαί τούς αΧΧους χορούς τής 
εξωτερικιας ποΧιτιχής. *0 
σννάδερφος άπό χεΐ δ 
Σκαρταώρας έχόρευε,κρα
τώντας μέ τά δόντια του 
τό μαντουΧΐνο. Μουσική 
τών δδόντω, δηΧαδής.
Βάσταγε μετέωρο κα'ι στό 
κεφάΧι του ενα ποτήρι 
ούζο, τό όποιο έγέμισε 
πειά ή χοιΧιά του χ ι’ άρ- 
χίνηξε νάν τό βάντ] στό 
χεφάΧι.

OS μεζέδες, μεθυσμένοι 
κι' αυτοί, είχανε κατρα
κυλήσει χάτου απ' τά 
χρεββάτια, οπου τούς πε- 
ρίΧαβαν οί ποντικοί χαί 
τά μολυτήρια χ ’ έκαναν 
μέ δαύτους ενα πίχου νί- 
κου πού θάν τό ζήΧευαν χ ' οί νεόνυμφοι.

" Υστερης σωριαστήκαμε ατά στρίποδα, δη
Χαδής άπό δίποδα πού μπήκαμε μέσα στήν 
ΠαΧχ/ά, γενήκαμε τετράποδα κ ι' άπό τετρά
ποδα στρίποδα. Τήν αρμονία, άδρεφάκι, τών 
έχόρδω δργάνω διαδέχτηκε ή αρμονία τον 
ρουχαΧητοϋ.Καί τ ί  ρουχαΧητό! "Οντας περνάει 
ό οδοστρωτήρας καί ροχαλίζουν οί φυλακι
σμένοι, ό όδοστρωτήρας δέν άκούγεται.

Τό ρουχαλητό εκείνο εμοιαζε μέ τό βορρια 
πού φυσάει ανάμεσα στά πανιά τον καρα
βιού. Κ ' έχανα χαί τή στατιστική μου καί 
άντελήφθην καί είδα τό πώς οί βαρυποινί
τες ρουχαλίζουν βαρύτερα άπό τούς άλλους. 
"Ισως χάνουν πρόβες γιά τόν αιώνιο ύπνο, 
ο μή γένοιτο γιά μένα.

‘Εγώ δμως ποΰ νά κοιμηθώ. Μή γλέπης 
τώρα πού κοιμάμαι τή μισή νύχτα, ρέ Μα- 
νιώ. Τό κάνω αυτό γιά ν* άφήσω ΧιγοΰΧι 
ήσυχη χήν άθρωπότη. Βαρυέμαι, έξ άλλον, 
νά περιμένω ολόρθος τήν έπιοΰοα γιά νά 
πάω στή Χέσκη νά κανονίσω τήν καθαρά 
πρόσοδο έκειάς τής ντάμας κούπα. Μά κοι
μάμαι, δχι γιά νά κοιμηθώ, περί γιά νά ξυ
πνήσω γληγορώτερα. Μ ’ άντιλήβεις ;

Άλλά ποΰ νά κλείαω μάτι εκεί μέοα. Τό 
φόξον τράτου έχόρενα άπάνον ατά στρίποδα 
κι' α μ’ εγλεπες τύτες θαλεγες πώς ήμαμε 
νευραστενικός, δπερ εδει βήξαι. "Αξαφνα 
γλέπω ενα φυλακισμένο ώσαμε 17 χρονώ 
ναρχεται κοντά μου καί νά μον τραβατ] το 
πόδι. Ρέ, μπάς είναι, είπα μέσα μου, κάνας 
κρργιός μέ πρόωρο άνάπτυξις; Μ πά.Άνθρω - 
πος ήντουνε καί μοΰ ζήταγε βοήθεια, σα 
ναμουνε έγώ δ αταθιμός τώ βοηθειώ γιά ή 
έλεήμω εταιρεία.

— Τ ί έχεις, ρέ τεχνίο ; τοΰ κάνω.
— Μέ φαρμακώσανε οί αΧΧοι, μοΰ Χέει 

χ ι’ άρχινάει νά βγάνη άφρους άπ’ τό στόμα.
"Αφριζε, άδρεφέ μου, σά μουσταλευριά 
άφριζε.

— Μωρέ, μίλα καλά, τοϋ χάνω, νά μήν 
πάρχις κ ' εμένα στό λαιμό αον γιά σννεργό.

— "ΕΧα, μοΰ χάνει αισθηματικά, νά πάμε 
ατό χασικλήδικο, νά μοϋ περάοχ) ή φαρμα
κίλα.

Νά μή στά πολυλογάω, περάσαμε θέλον
τας καί μή αχό καπνιστήριο. "Εδωκα εξη 
δεκάρες γιά νά φουμάρω. Μόλις μέ είδε ό 
διευθυντής χαί ίδιοχτήτης τοϋ ντονμανιοβ , 
άρχισε τά χοΑώί δρίσματα-

— Καλώ; χό μάπα, μοΰ κάνει Έλληνοπρε- 
πώς. Ναρχεααι συγνά καί τ ί σέ μέλλει, Έ ν - 4 
νηά εχει ό μήνας. "Ελα και θα σ εξηγή
σουμε. Γλέπεις χό παιδί αυτό πού σ ’ εφερε; 
Τουρκομεριχάχι πραμα είναι, μανιταριτζής, 
μά άνέβγαρτος άκόμα. Δέν ήθελε ν’ άκοναη 
τή μυρουδιά του. Μά χώρα, για δες χ ο, <5εν 
εχει σαχκάκι. Τό πούλησε στό νταραβερι- 
τ ζή ,  γιατί δέν είχε μιά μέρα νά τόν πλε- 
ρώα-Q έννηά ταίκες πούχε κεράοει. Τοϋ λόγον 
αον i « r  πιστεύω νά μήν εχι/ς λιανώματα.

*Αρ. 17 ( Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου) 
“Οχαν ε μείνε μύνη μέσα ατό κελλί χης ή 

Μαρία, άφησε ενα βαθύ στεναγμό, ό δποΐος 
έφανέρωσε τόν άνυπόφορον πόνο πού τής 
έμάτωνε τήν καρδιά. Έσκέπτετο δμως οτι 
χό μαρχύριον αύτό χό υποφέρει χάριν τοϋ 
ερωχος χοΰ Βασιλέως, ό όποιος δταν έμά- 
θανε δχι ή αγαπημένη χου είχεν ύποβληθή 
σέ μιά φοβερή θυσία, θά τήν αγαπούσε πε
ρισσότερο. Ή  ακέψις αύτή τήν άνεκούφιζε 
καί τής εδιδε δυνάμεις.

"Εαηκώθη, έγονάτιαε πρό τής είχόνος τοΰ 
σταυροί καί ήρχισε νά προσεύχεται μέ κατά- 
νυξιν, ένφ τό πρύσωπύν χης, πού είχε κιχρί- 
νήσει άπό χήν συγκίνησιν, επαιρνε μιά εκ- 
φρααιν ύψίοτης άγαθότητος.

— Χριστέ μου, ελεγε, βοήθησέ με τήν δυ
στυχισμένη, δώσε μου δύναμιν καί θάρρος 
γιά νά υποφέρω τήν φοβερή αύτή δυστυχία 
πού μ’ ενρήκε.Δνπήσου με, Χριστέ μου, χήν 
δρφανή καί μή μ ' άφήσχις νά χαθώ μέσα 
στήν μεγάλη αύχή χρικυμία. Βοήθα καί προ- 
σχάτευε τόν Βασιλέα, γιαχί αΧΧον άπ’ α ν ιό ν  
ϋ ν  εχω πειά στόν κύαμο. "Οπως συγχώρη
σες κάποχε χήν ΜαγδαΧηνή, συγχώρησε χ ' 
εμένα χήν Αμαρτωλή χαί φύλαξέ με. Μή μέ 
χιμωρήαης, Χρισχέ μου, γιά χήν άμαρχία πού 
έκανα. Άπονήρεντο πλάσμα ήμονν κι’ έγώ 
χαί άμάρχησα, χωρίς νά τό θέλω. Σνγχώ- 
ρηαέ με χώρα, Μεγαλοδύναμε, φώχιαέ με και 
δδήγησέ με στό δρόμο τής άρετής καί τής 
γαλήνης.

Τό ύπόλοιπον τής ήμέρας χ ι’ δλη χήν 
νύχτα ή Μαρία έπέρααε μέσα στό χελλί της 
χωρίς νά κάμη αλλο άπό τοϋ νά προσεύχε
ται, δταν δέ τό πρωΐ δ δεαμοφύλαξ ήνοιξε 
τήν πόρτα τοϋ κελλιοΰ της τή ; βρήκε άκύμη 
γονκτιαμένη μπροστά στήν είκύνα τοΰ σχαυροϋ.

>— Μά δέν κοιμήθηκες έσύ; τή ρώτησε. 
Μόλις ή Μαρία είδε τόν δεαμρφύλακα 

εαηκώθη.
— Δέν έκοιμήθηκα, τοΰ Απήντησε.
— Καί νά δής πού εξέχασα νά σοΰ φέρω 

τήν νύχτα φώς. Θά επέρααες, κακομοίρα, 
δλη τήν νύκτα στά σκοτεινά.

— Δέν μοϋ έχρειάαθη τό φώς, Απεχρίθη 
ή Μαρία. Καλλίτερα.

— Τέλος πάντων. Πέσε τώρα νά ήσυχά- 
οχις γιά ναχης δυνάμεις. Δέν ξέρεις τ ί σέ 
περιμένει;

— Τ ί μέ περιμένει; ήρώτησεν ανήσυχος.
— Δέν λέω πώς θά σέ σκοτώσουν, άπήντη- 

οεν ό δεαμοφύλαξ προσπαθών νά παρηγο- 
ρήσχι τήν Μαρία. Νά, μπορεί σήμερα νά σέ 
ζηχήσουν γιά ανάκριση, μπορεί να. πάνε 
πάλι σχά γραφεία τής Γραμματείας... " Ενας 
φυλακισμένος, παιδί μου, ποτε δεν είναι 
ήσυχος.

— ’ Οτι θέλει ή Θεός ας γίνω έψιθύρισεν 
ή Μαρία καί ίπέοτρεψε στό πρύσωπύν της 
άπό τόν δεσμοφύλαχα γιά νά κρύψε τά δά
κρυα πού ήρχισαν πάλι νά τρέχουν άπό τά 
μάτια της·

—  Τελός πάντων, είπε στό τέλος δ δεαμο- 
φύλαξ, έγώ φεύγω χαί αν θέλησές χιποχα 
ελα στό παραθυράκι χής πόρχας χαί φώναξέ 
με. Σωχήρη μέ Asve.

— Ευχαριστώ, έψιθύρισεν η Μαρία.
Ό  δεαμοφύλαξ έβγήκε πάλιν εξω καί ή 

πύρτα τής φυλακής ξανάχλησε με τήν βα- 
ρειάν άμπάρα.

Αβέρτα, άδρεφάκι, χό Χοιπός καί ντουμάνι 
ή χαίχα.

Τόν χήραξα μιά, χόν τήραξα δυό, ίδιοχχή- 
χης χοΰ χασικΧήδιχου ήχουν αυχός / ια  καθη
γητής ιής Φιλοσοφίας, άδρεφάκι; Σέ χήραζε 
καί σέ λίγωνε, αοΰ μίλαγε χαί σοϋρχύταν πυ
ρετός κ ' εβγανες τήν Ιλαρά, χωρίς νά θέλης. 
Φτού, πού βρέθηκα I
ΕΙΣ ΤΟ Π ΡΟ ΣΕΧΕ Σ: Ή  Γ ' Α ιήγηό ις. 

Έ ν α  δρΰμα μέάα <ίτό ναόικλήδικο 
τής Παληάς Στρατώνας.

Ή  Μαρία εμεινε πάλι όλομόναχη μέσα 
στό κελλί της.

αχά τάς δέχα χό πρωΐ ό ύπασπιαχής 
τοϋ "Οθωνος Χατζηπέτρος έφθα
σε βιαστικός στή Διιύθυνσιν χής 
Άαχυνομίας χαί έζήτηαε χόν Διευ

θυντήν.
— Ό  χ. Διευθυντής, χοΰ είπεν ό χλητήρ 

τής νπηρεαίας, συνεργάζεται αύτή τή στιγμή 
μέ τούς άστννόμους. Βλέπετε, σήμερα έχουν 
συλλαλητήριο χαί πρέπει νά λάβουμε τά μέ
τρα μας.

*0 Χατζηπέτρος έσχυθρώπασε.
— Πές τον, εΐπεν, δτι θέλει νά τόν δή 6 

υπασπιστής τοΰ Βασιλέως.
Ό  χλητήρ τόν παρετήρησε περιέργως άπό 

πάνω ε'ως κάτω.
— Είσθε σείς ό υπασπιστής τοΰ Βαοι- 

λέως ; ήρώτησεν νπάπτως.
— Ναί, είμαι δ Χατζηπέτρος.
— Τύτε περιμένετε λιγάκι νά τόν ειδο

ποιήσω, άπήντησεν δ κληχήρ κ ’ έχώθη μέσα 
ατό γραφεΐον τοϋ Διενθνντον.

Σέ ολίγα λεπτά δ Χατζηπέτρος συνομιλού
σε μέ τόν Διευθυντήν τής ‘Αστυνομίας.

Οί δύο ανδρες μάτην προσπαθούσαν νά 
κρύψουν τήν αυγχίνηαίν των. Ήσαν χλωμοί 
καί οί δύο κ ι' δταν μιλούσαν ή φωνή των 
ετρεμεν.

— Ό  Βασιλεύς, ελεγεν δ Χατζηπέτρος, 
έπιμένει ν’ άποφνλακισθή άμέαως ή Μαρία 
Μπαλαούρα. Δέν πρέπει νά μείνε πειά στό 
κρατητήριο οντε λεπτό.

— Γνωρίζετε τά πρός χόν Βασιλέα αίσθή- 
μαχά μου, άπανχοϋαεν δ Διευθυντής τής 
Άαχυνομίας, άλλά πώς νά παραβώ τήν δια- 
χαγήν χοΰ πρωθυπουργού ; Βρήχε σείς εναν 
τ ρύπο.

— Φοβεϊσθε χόν Κανάρην ;
—  Τό άξίωμα φοβούμαι δχι χό πρύσωπον. 

'Εκτός αν θέλετε νά παραιχηθώ.
— Νά παραιτηθήτε, είπε μέ πεισχηκότηχα 

δ Χαχζηπέτρος. Αΰριο δ Κανάρης δέν θά 
είναι πλέον πρωθυπουργύς.

— Τό Χέχε αύτό αοβαρώς ;
— Σάς παρακαλώ νά τό πισχεύσεχε. *0 

Βασιλεύς άπεφάσιαε νά χά παίξε δλα γιά 
δλα αύχή χήν φοράν.

— ©ά έπανέλθε είς χόν Θρύνον χου;
— Κ ι’ αύτό θά γίνε, άλλ’ αν έπανέλθε 

αί αυνθήκαι ΰπό χάς όποιας θά βααιλεύαε 
θά είναι πολύ διαφορετικαί.

Ό  Διενθνντής έακέπτετο.
—  Τί σκέπτεσθε; ήρώτησεν δ Χατζηπέ

τρος. Δέν εχομε καιρόν γιά σκέψεις. Διαχά- 
ξατε ν' άποφνΧακισθή άμέσως ή κύρη...

Ό  Διευθυντής τόν δι έκοψε.
— Κύριε Χατζηπέτρο, είπεν, είμαι κ' έγώ 

ένας άπό τούς έμπιστους τον Βασιλέως χαί 
νομίζω δχι πρέπει χ" έγώ νά μάθω καχά 
πλάτος τί αποφασίσατε επί χ έλους. Ινωρί- 
ζετε πολύ χαλά δτι αύτό τό αίμα πού κυκλο
φορεί ατής φλέβες μου ανήκει στόν Βασι
λέα. Άπαντήσαχέ μου λοιπόν: Θά γίνε καμ- 
μιά έπανάσχασις εναντίον τοΰ Κανάρη ;

— θά γίνε,άπήντησε μέ νπύχωφον φωνήν 
δ υπασπιστής.

Ό  Διενθνντής τής άατννομίας, οίστρηλα· 
τηθείς άπό τόν μεγάλον του ενθουσιασμόν 
έπήδησε πρό τοϋ Χαχζηπέτρον, τόν ένηγχα- 
Χίαθη χαί χόν έφίΧηαε.

—  Δόξ<ί σοι δ Θεός, έχραύγασε. Καιρός 
ήταν πειά νά φύγε Από τή μέση αντό τό 
κτήνος.

Έκχύπηαε κατόπιν τό κονδοΰνι τοϋ γρα
φείου του. Ό  κληχήρ τής υπηρεσίας έπα- 
ρουαιάσθη.

— Βγάλετε άπό τή φυΧακή τήν Μαρία 
ΜπαΧαονρα, διέταξε. Ό  κύριος υπασπιστής 
άπό δώ θά τήν πάρε μαζή τον.

(ΆκολονΟεϊ)



ΚΑΡ ΟΛ ΟΣ  ΚΑΙ ΜΑΓΔΑ
(Συνέχεια xai τέλος]

Μέσα σε μιά βίλλα, έχει σέ μιά άκρη ένός 
εξοχικού τοπείου τής Ρουμανίας, ό ζωγρά
φος, πού δεν ήτο άλλος άπό τόν Διάδοχο Κά
ρολο, δέχεται γιά πρώτη φορά τή Μάγδα.

— Σ ’ άγαπώ, εψιθύριζεν ό Κάρολος, κρα
τώ ν  στήν αγκαλιά τον τήν ωραία Έβραιο- 
πούλα.

— ‘Ό χι, έφώναξεν ή Μάγδα, δέν είμαι 
άξια τής αγάπης αυτής. Τό σφάλμα είναι 
διχό μον.

—  Μίλησε ειλικρινώς, έγώ σέ άγαπώ, εχαμε 
ό Κάρολος παράφορος άπό τό πάθος του.

— Έάν μιλήσω ειλιχρινώς, άπήντησεν εκεί- 
νη μέσα άπό λυγμούς, δεν θά μέ αγαπάτε 
πλέον.

— Γ ια τί; Τ ί συμβαίνει; "Ο,τι δμως χ ι’ 
άν συμβαίνη, έγώ σέ άγαπώ. Θέλω νά μοϋ 
πής τήν αλήθεια, δα η ντροπή χ ι' αν σοϋ 
χάνη.

— Ντροπή ! έχαμεν ή Μάγδα μέ χίνησιν 
εντόνου διαμαρτυρίας. Ντροπή σ’ εμένα; 
“Οχι. Δεέν χάνει χαμμιά ντροπή σ ' εμένα ή 
ιστορία αύτή. Δέκα πέντε χρόνων ήμουν, τι 
θέλατε νά ξέρω ;

Ο Κάρολος, έννοήσας πλέον περί τίνος 
έπρόκειτο, έσηκώθη χαΐ ήρώτησε μέ περιέρ
γειαν :

— Δέκα πέντε χρόνων ;
— Ναί, δέκα πέντε χρόνων κ ι’ έπήγαινα 

στά δεχάξη. Τι ήξερα άπό κόσμο ; “Αχ ! νά 
δψεται ό πατέρας μου και ή μητέρα, μου. Μ ’ 
έχάνανε νά μήν έχω μάτι νά χυττάξω κανένα. 
Πώς εϊναι ή καλόγριες τής θρησκείας σας, 
ε, έτσι ήμουν κι’ έγώ και χάτι περισσότερο, 
γιατί ή καλόγρηες έχουν τάξιμο ατό Θεό νά 
μή χυττάζουν κανένα, μά έγώ είχα τάξιμο 
στόν εαυτό μον και μπορούσα, όπότε ήθελα, 
νά τό παρατήσω. Τώρα, θά μον πήτε σείς, 
βέβαια : ‘Αφοϋ είσαι τίμια πώς βρίσκεσαι 
αύτή τήν ώρα μέσα στή δική μον κάμαρα ; 
“Ετσι θάκανες xai μέ άλλον πρωτήτερα και 
και μέ άλλον και μέ άλλον. “Οχι, σας ορκί
ζομαι, κύριε, στή θρησκεία μας. Μον λέτε 
πώς εσείς είστε ό Διάδοχος. ’Αλλά, δέν σάς 
τά λέω αύτά γιατί σας σέβομαι, οντε γιατί 
σας φοβοϋμαι. Τά ϊδια θάλεγα καί σ’ ένα 
εργάτη άκόμα, άν τόν άγαποΰσα δπως άγα
πώ σας. Στή δική σας τήν κάμαρα οντε κ ’ έγώ 
ξέρω πώς βρέθηκα. Ά π ό  τή στιγμή π  ον σάς 
είδα μέ τονς παπάδες σας έξω άπό τήν εκ
κλησία μοϋ φάνηκε σάν νά σάς ήξερα χρόνια.

—  Τί λές ; έκαμεν ό Κάρολος συμπλέκων 
τά χέρια τον.

— Μάλιστα, έξηκολούθησεν ή Μάγδα, ένφ 
τά μάτια της έγέμιζαν άπό δάκρνα. Νά, γ ι' 
αύτό δέν σάς άφησα νά μ ' άγκαλιάσετε περισ
σότερο. Σάς βεβαιώ πώς αν ήμονν κόρη ίσως 
δεν θά έκαμα καμμιά άντίοτασι. Μιά κόρη. 
έπί τέλους, πρέπει νά βρή έ'ναν άνθρωπο 
πον νά τόν άγαπήσχ]. “Ο,τι καί αν γίνη τής 
τύχης της θά εϊναι. Νά τήν πάρη νστερα ή 
νά τήν άφήογι, αύτό πειά εϊναι στήν τιμή τοϋ 
άνδρός. Μά μία γυναίκα, σάν εμένα, πον δέν 
εϊναι πειά κόρη, δέν έχει κανένα δικαίωμα 
ν’ άφήσ-Q έναν άνθρωπο νά τήν άγαπήση 
τόσο πολύ, χωρίς νά μάθη πρωτήτερα ό άν
θρωπος αύτός τί εϊναι καί πώς κατήντησεν 
έτσι. f

Ή  Μάγδα έσηχώθηχε τώρα άπό τήν θέσιν 
της, έγονάτησε ιιπροστά στόν Κάρολο χαΐ 
εϊπε:

— Μά, δχι πάλι. Μή νομίσετε πώς εγώ 
Ηατραχύλισα στήν άτιμία I “Α ! αύτό μή τό 
πιστέψετε ποτέ, καί άν άκόμα μέ βγάλετε 
άπό τήν καρδιά σας. Ά π ό  τόν καιρό πού 
πέθανε ό γέρος έκεΐνος βουλευτής, άπό τόν 
καιρόν εκείνο εγώ δέν έσήκωσα μάτι νά δώ 
κανένα. Σάς ορκίζομαι δτι έγώ δέν ήμονν 
διεφθαρμένη. Τήν ντροπή τήν είχα μέσα στήν 
ψυχή μον, γιατί άλλοιώς τίποτε δέν θά μπο
ρούσε νά μέ κρατήση άπό έ’ναν κακό δρόμο, 
έτσι που νά ντρέπονμαι σήμερα νά κυττάξω 
έναν μεγάλο κύριο σας έσάς.

— Αύτό τό πιστεύω, διέχοψεν ά Κάρολος 
χαί ή ε’ιλιχρίνειά σου μ’ έχανε νά σ ' αγαπή
σω περισσότερο.

— Αλήθεια, κύριε Διάδοχε; Δέν μ* έση-

ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

im r& M  M IN IM I !
1 off M aurice Level

Άηό οκτώ ήμερων δ εργατικός Γπααπάρ εϊχεν 
έξαφανισθή Είς δλα τά αστυνομικά τμήματα είχον 
σταλή τά χαρακτηριστικά τον, άλλ' «ί; μάτην ήρεν- 
νήθηοαν αί δχ&αι τοδ Σηκουάνα καί αί γέφν'ραι, 
δπον, τήν νύκτα, τόσα ίγκλήαατα λαμβάνουν χώ
ραν. Τό μόνον, τό όποιον κατώρθωσαν νά μάθουν, 
ήτο δτι ό Γκαοπάρ εϊχε μείνη κλινήρης είς ένα 
Νοαοκομεΐον έπί δυο μήνας και on τήν περασμέ 
νην Δευτέραν, δταν έξήλθεν υγιής, είχε ΰεαθή εϊς 
μίαν ταβέρναν τή; συνοικίας, πίνων μέ ένα άγνω
στον. ' Εκτοιε έχάθηοαν τά  ίχνη και τών ίύο καί ' 
ή ΰπόθεοις εϊχε σχεδόν λησμονηθή.

Ένα πρωΐ κάποιος παρονσιάοϋη εις τό γρα- 
φαΐον ένός άστννομικον τμήματος και έζήτησε νά 
όμιλήοη π'ρός τόν αστυνόμον.

— Κύριε αστυνόμε, ήρχισε, ζητείτε νά βρήτε 
έναν εργάτην, Γκαοπάρ όνόματι τοΰ όποιου άπό 
ohτώ ημερών έχάθηοαν τά ίχνη. Είμαι είς θέσιν 
νά σάς "πώ τί άπίγεινε, άν μοΰ παραχωρήαητε ολί
γον τήν προσοχήν σας διά νά σάς διηγηθώ μερικά 
πράγματα :

Είμαι φοιτητής τής ιατρικής. Όταν ήρχισα τά ς 
σπονδάς μου, οί γονείς μου ήοάν αρκετά ενκατά- 
αιατοι διά νά έπαρκοΰν είς τά έξοδά μου. Δυστυ
χώς έχασα, τόν ένα μετά τΐν άλλον, τό ν  π α τέρα  καί 
τή ν  μητέρα μον, *Επώληοα τΐν πατρικήν μου 
οικίαν xai νπελόγιαα δτι τά χρήματα αύτά ΰά μοΰ 
άρκοϋοαν, σχεδόν μέ στενοχώριαν, νά αποκτήσω 
το δίπλωμά μου ώς ιατρόν. Κατόπιν κΖπου θά 
ενρισκα μίαν μικράν πάλι ν διά /νά ζήαω μέ τήν 
επιστήμην μου,

Πρό ένός μηνός έδωσα τάς τελευταίας μου εξε
τάσεις" ήααν αί κλινικοί εξετάσεις, αί όποϊαι θεω
ρούνται απλώς τυπικαί' διότι δταν κάνεις έχει 
παρακολουθήσω επί έτη τάς εργασίας ένός νοσο
κομείου πρέπει νά είναι πολύ ηλίθιος διά νά μή 
δύναται νά κάμΐβ μίαν επιτυχή διάγνωσιν. Παρ' 
δλας δμως τάς ελπίδας μον, ό καθηγητής μου με 
άπέρριψε, Ισχυρισθείς δτι είχα κάμη οπουδαΐον 
διαγνωστικόν σφάλμα.

Είς μάτην προαεπά&ηαα νά υποστηρίξω τήν 
γνώμην μου, επικαλούμενος πληθνν έπιχειρημά- 
των, άναφέρων τά συμπτώματα τον άσθενοϋς, τήν 
έξέτασιν τών πυέλων καί τοΰ αίματος. Διά κάθε 
άλλον είς τήν θέοιν μου, δι έμέ τόν ίδιον, πρό 
ένός μηνός ακόμη, τό πράγμα θά ήτο άπλώς μία 
προσβολή κατά του έγωίομοΰ μου, μία αναβολή 
τοΰ διπλώματος διά τρεις ή τέασαοας εβδομάδας. 
Είς τά: περιστάσεις δμως ύπό τάς όποιας διετέ- 
λυνν, ήτο τελεία καταστροφή. Μο5 έμενον μόνον 
δέκα πέντε φράγκα Τίποτε πλέον δέν έπερίμενα, 
Δέν είχα κανένα φίλον νά μέ βοη&ήσβ καί κανένα 
συγγενή είς τόν κόσμον.

Έξήλθον λοιπίν άπό τήν αίθουσαν τών εξετά
σεων μέ τήν πεποίθηοιν δτι ό ασθενής έπασχεν 
άπό δ,ιι έγώ είπα, δτι S καθηγητής είχεν άδικον I 
Έκλείοθηκα εί; τό δωμάτων μου καί έπέρασα 
τήν νύκτα έξετάζων τάς σημειώσεις μου καί τά 
Ιατρικά μου συγγράμματα.

‘Η  πεποί&ηοίς μον έγεινεν ίσχυροτέρα.
Τήν έπομένην έπέστρεψα είς τό Νοαοκομεΐον, 

αριθμός κλίνης 27, δπον έξήτατα πάλιν ιόν άρρω
στον. Ητο ώχρός, χωρίς σάρκας πλέον, σχεδόν 
χωρίς πνοήν. Τό κεφάλι τον ήτο χωμένον είς τό 
προσκέφαλον, τά θολά μάτια έχύτταζαν άπλανώς, 
τά χείλη του ήσαν ανοιχτά καί τά πτερύγια τής 
ρινό; του έκινοΰντο σπασμωδικά.

Με ά'εγνώριοε καί ένα θλιβερόν μειδίαμα έφώ- 
τιαε ολίγον τήν μορφήν του. Τόν έρώτησα κάτι- 
κίοϋ άπήντηαε μέ τήν ίδιαν ητονον φωνήν, τήν 
όποιαν καί τήν πριηγουμένην εϊχα άκσνση. Τόν 
έστηθοοκόπησα μέ προσοχήν. Τά αύτά σνμπτώ- 
ματ α' φανερώ τερα μάλιστα τώρα! Ώρισμένως 
6 καθηγητής μου είχε πέο·η έξω ! Καί δμως έγώ 
άπερρίφθην I 

 ̂Δύο, τρεις ήμέρας κατά σειράν παρηκοιΧονθηοα 
τήν πορείαν τοΰ αρρώστου μου καί ή πεποίθησίς 
μου έγεινεν ακλόνητος. Έάν εϊχα x0uy καλήν 
διάγνωσιν, έπρεπεν άναγκαίως ό άρρωστος ν ’ άπο- 
θάνχ). Μόνον ώς έκ θαύματος θά ήμποροΰσε—" 
δχι να θερεπευθή τελείως—άλλά νά ζήση όλίγον 
καιρόν άκόμη. Καί, δπως έφαίνετο, άπό ήμέρας

χαθήκατε οντε μ" αύτά πού σάς είπα τώρα;
— Άγάπη μον, αύτά τ ά  βάσανα τής ζωής 

σέ κάνουν πειό συμπαθητική.
Τήν άγκάλιααεν ύστερα σφιχτά. Ή  Μάγδα 

ίφριχίααε χ ’ έγειρεν επάνω τον, χωρίς πλέον 
νά έχο δννάμεις ν’ άντιοταθή διόλου. Μερι 
χές στιγμές έμεσολάβησαν, κατά τό διάστημα 
τών οποίων xai ot δύο εϊχαν γείρει τά κεφά 
λια των, βαθμηδόν δέ τά στόματά των έπλη- 
αίαζαν τό ένα τό άλλο, μέχρις δτον ήνώθη- 
σαν σ’ ένα ατέλειωτο φίλημα.

Τ Ε Λ Ο Σ

είς ημέραν έχανε δυνάμεις' δέν ήτο πλέον παρά 
ζήτημα ήμερων δ θάνατός τον.

Δέν είμαι καπό;, σάς βεβαιώ. Έθρήνησα τόν 
θάνατον τών γονέων μου. Άλλά τώρα, ομολογώ, 
οτι μέ χαράν παρηκολούθουν τήν πρόοδον τοϋ 
κακού. Μόνον έάν ό άροωστος άπέθνησκε, θά άπε- 
δείκνυα διά τής αυτοψίας δτι πράγματι ήτο όρθή 
ή διάγνωσίς μου καί μόνον τάζε θά έπερνα τό 
δίπλωμά μου διά νά δυνηθώ νά ζήσω.

Από δύο ήμερων ό άρρωστος είχε τελείαν κατά- 
ητωσιν τών διανοητικών καί στοματικών του δυνά
μεων.Άναρθροι ήχοι έξήρχοντο άπό τό στόμα του 
και το στήθος του ήγωνίζετο νά δεχθή άίρα, Τόν 
έκοινώνησαν τών άχ ράντων μυστηρίων. Έθριάμ- 
βευα έπι τέλους.

Εξαφνα, ένα πρωΐ, ό νοσοκόμος του μοΰ είπε;
— Ό  27 πηγαίνει καλλίτερα !
Εσήκωσα τοΰ ώμους. Είδα τήν δψιν του όλι· 

γώτερον ώχροκίτρινον, τό βλέμμα τον κάπως στα
θερόν, τήν άναπνοήν τον έλαφροτέραν* μοΰ έμει- 
δίααε. Διά πρώτην φοράν αμφέβαλα ολίγον.

— Μήπως ό άλλος είχε δίκαιον άδύνατον !
Έν τούτοις τήν έπομένην, τήν μεθεπομένην, ή

κατασταοίς του έχαλλιτέρενε. Ίήτ πέμπτην ημέραν 
ό πυρετός εϊχε πέοη, ή δρεξίς του επανήλθε, τό 
θαΰμα αυνετελέσθη.

Μανία πραγματική μέ κατέλαβε. Τί οννέβαινε 
λοιπόν ; Άφ οΰ ή επιστήμη τόν έθεώρει νεκρόν, 
πώς άνέζησε ;

Τήν έπομένην έτρεξα είς τό Νοαοκομεΐον.
— Ό  άριθμός 27 ;
— θά βγή σήμερα τό πρωί.
Παρ' όλίγον νά πέσω άπό τήν ταραχήν μου.
Ό  άρρωστος, αδύνατος άκόμη, άλλά ζών, μ' 

έπλησίασε.
— θαΰμα είναι πώς έσώθηκα. Δεν ’είν" έτσι 

Κύρ-γιατρέ ! Δέ θά ξεχάσω ποτέ μου τά τόσα ποΰ 
έκάματε γιά μένα.

Έταπείνοοοα τά  μάτια μου, διά νά μήν άντι- 
κρύοι] τψ  μανιώδη λάμψιν των. Αύτό τόν δν ήτο 
δι' εμένα το ζωντανόν αίνιγμα, τοϋ οποίου ή λνσις 
μέ άπησχόλει ημέραν καί νύκτα.

Πρό τής θύρας τοΰ Νοσοκομείου τόν έπερίμενα.
— Λοιπόν, φίλε μου, ελάτε νά πιήτε κάτι μαζί 

μοΰ, τοΰ είπα.
Μέ ήκολούθησεν, αλλά δέν ήθέληοε νά μέ άφησ-η 

νά πληρώσω' άλλως τε αύτό δέν μοϋ ήτο ενκο- 
λον άφ' ον ήμουν τελείως άπένταρος.

— Πάμε ατό απήτί μου, τοΰ  είπα πάλιν / θέλω 
νά οάς εξετάσω μέ τήν ήαυχίαν μου.

— Εύχιρίστως, κύριε.
Μόλις είοήλθα είς τό δωμάτιόν μου μία σκέψις 

τρομερά μοϋ έγεννήθη, Έκεΐ μερικάς γραμμάς 
υπό τό δέρμα, τά  όστά καί τήν άοθενικήν σάρκα, 
εις τους πνεύμονας αύτοΰ τοΰ δντος, ήτο τό κλειδί 
τοϋ μυοτηρίου τό όποιον μέ έδαιμόνιζε Ήθελα 
νά τό μάθω ! θχ ήμποροϋοα νά τό μάθω !

Τόν έξήπλωσα είς τό τραπέζι μου καί τόν ·στη
θοσκόπησα όλίγον, χωρίς νά δύναμαι άπό τήν συγ- 
κίνησιν νά προσέξω είς τίποτε.

Έξαφνα μέ εν απότομον κίνημα, ήρττασα ένα 
νυστέρι καί προτού προψθάοβ νά κινηθί] τοΰ 
έκοψα τόν λαιμόν.

Έμεινε νεκρός !
Τότε ήνοιξα τό στήθος του και έκαμα αυτοψίαν.
Λοιπόν, κύριε, είχα δίκαιον !
Ό  άνθρωπος αύτός ήτο φθισικός ! Οί πνεύ- 

μονές του ήααν κατεστραμμένοι καί οί δύο ! Πώς 
*‘Xe \Vatt ί Αγνοώ. Άλλά, τό κάτω τής γραφής, 
δέν μέ ήρώτησε αύτό 6 καθητητής μου. ‘Εγώ δέν 
εϊχα γελασθή είς τήν διάγνωσιν. Ή το φθισικός.

Επί μίαν εβδομάδα είργάαθην έπί τοΰ πτώ
ματος. Σήνιερα τό πρωί σάς τό έφερα. Τον λεί
πουν μόνον οί πνεύμονες, τούς όποιους έκράτηοα.

Αυτός είναι ό έξαφανισθείς έργάτης Γχασπάρ 
καί αύτή εϊναι ή Ιστορία του  καί ή δική μου.

Διασκευή Μάριον

ΕΝΑ ΠΑΛΑΙΟΝ ΠΡΟΙΚΟΣΥΜΦΩΝΟΝ 
ΠρΙν άπό χρόνια .

Έν όνόματι τοϋ Κυρίου Ίηοοΰ Χριστού, τοΰ 
θεοΰ ημών, τοΰ έν Kavif τίμιον άναδείξαντος τόν 
γάμον, σήμερον έγώ ό Νικολής ‘Αποστόλη έχων 
θυγατέρα έρίγαμον, εανμφώνησα μετά τοϋ κυρίου 
Δύμου Γεωργίου σχινά, τοΰ δοΰναι αύτήν, όνόματι 
Τριανταφυλιό, είς νόμιμον αύτφ γυναίκα, καί δί- 
δωμι αντί'/ έν μέρει πλοϊκός μετρητά γρόσια τρεις 
χιλιάδες, και χίλια γρόσιι διά τήν ομολογίαν τών 

\Μηλιωτών, δλα γρόσια 4,000 καί τήν λ.οιπήν προι- 
κοδοσιαν, οιον μπακηρικά στρώματα, παπλώματα 
καί λοιπά κατα την συνήθειαν, ευχόμενος αύτοΐς 
ΰγίειαν, φρόνηαιν, καί δμόνοιαν. Ο δέ Κύριος 
ημών Ιησοΰς, διά πρεσβειών τής Παναχράντου 
αυτού Μηιρός καί τοΰ ‘Αγίου Προκοπίου 1 νά 
τούς ευλογήσω καί καλιτεχνίαν, καί νά τούς όδη- 
γησί) ινα καί θεφ χαί άνθρώποις εύαρεστήοωοι.

Ίβ 11 Ιουλίου 1827, έν ΙΙορταρία.
Νικολής Αποστόλη, βεβαιώνω,
Γ. Πάντου, μαρτυρώ 
Άργύρης ΦΟίπου, μαρτυρώ.
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Ή  λέξις ΗΟ λεπτά

— Ένας μαθητής 18 έτών πού δέν γνώ- 
ριβε άκόμη χόν έρωτα καί θέλει νά τόν γνο?- 
ρίβχ), ζητεί άλληλογραφίαν μέ μορφωμένα 
κορίτοια. Προτιμώνται αί δίδουοαι συνεντεύ
ξεις. Γράψατε: Γεώργιον Μαυρίκιον, p. r. 
‘Αθήνας.

— Νέος ζητεί παντός είδους άλληλογραφίαν 
καί μοιοικήν χοιαύχην μέ νέας καί νέους 
πανχαχοϋ γιά νά περνφ χή μοναξιά χου. Γρά
ψαχε : Μάριον p. r., Ζευγολαχιό Μεσαηνίας

— Όποια μπορεί ν’ άγαπήση σάν καί μένα 
άς μοΰ γράψχ). Σκοπός Ιερός. Γράψαχε : Κων. 
Κωνσταντινήν, φοιτητήν ‘Ιατρικής, Στρατιω
τικόν ΝοσοκομεΤον Διδυμότειχον.

— Δύο νέοι μορφωμένοι, λίαν εύκατάστατοι 
ηλικίας 23 καί 25 έτών, αίτοΰν άλληλογρα
φίαν μέ δεσποινίδας καί χήρας οίασδήποτε 
ήλικίας, έξ ’Αθηνών Πειραιώς καί Περιχώ
ρων. Β. Α. καί Γ . Π., p. r. Χαλάνδρι.

— Νέος έτών 23, έπιθυμών νά εύρη σύν
τροφον χής ζωής χου, ζηχεί άλληγραφίαν μέ 
μορφωμένος δεσποινίδας μέχρι 20 έτών. Προ- 
χιμώνχαι Παχρών. Γράψαχε : Α. Λόνχον Τε- 
λωνεΐον Πάχρας.

ΚΟΡΙΤΣΙΑ. "Ενας νέος διπλωματούχος 
μηχανικός καί μέ αίσθήμαχα ποΰ έπιβά- 
λεχαι νά έχΉ κάθε καλός νέος ζητεί άπο- 
κλεισχικώς είς γάμον νέαν άναλόγου ήλι
κίας, μορφώσεως καί πρό πανχός άναλό- 
γων αίσθημάχων, αίσθανομένην δέ έαυχήν 
Ικανήν νά γλυκάντ) χάς υπολοίπους ήμέρας 
χής προσκαίρου αύχής ζωής ένός νέου πι
κρά ύπό χοΰ χάρου παχισθένχ. ς ποτήρια.
Έν πάσχι χιμιόχηχι, μεχά χάς πρώχας έπι- 
στολάς οικογενειακή συνάντησις. Γράψατε:
Γ. Κ poste restant Άμαρούσιον.

— Άλληγογραφώ μέ κορίτσια πού στάθη
καν άτυχα στόν έρωτα. Τάκης Βερούρας. Κα- 
φενεϊον Παράδεισος, Χαυτεΐα ‘Αθήνας.

— Ένας νέος γιά νά διέλθχ) τήν μονότονον 
ζωήν τήν όποιαν διάγει έν Αυστραλία ζητεί 
άλληλογραφίαν μέ δίδας 18-20 έτών. Προτι
μιόνται ’Αθηνών, Πειραιώς, Κυθήρων. "Οσες 
παρθενικές ψυχές διψοΰν διά έρωτα, άς γρά
ψουν καί δέν θά μετανοήσουν. Θέλω ν* άγα- 
πηθώ μέχρι θανάτου. Γράψατε: Mr Paul. 
Malos, The White Rose Parkes. N. S. W. 
Australia.

— Νέος 18 έτών αιτεί άλληλογραφίαν μέ 
ήθικά κορίτσια. Σκοπός έρως. Γράψατε: 
Στυλ. Χόρν, Καφενεΐον 'Ομόνοια Ένταΰθα.

— Νέος ξενιτευμένος μακράν τής πατρίδος 
χου ζηχεί άλληλογραφίαν μέ μορφωμένας δε
σποινίδας γιά νά βρή χήν μέλλουσαν σύζυγόν 
χου. Σκοπός Ιερός. Προχιμώνχαι πανχαχοϋ 
χής 'Ελλάδος, ιδίως άπό προσφυγοποϋλες. 
Γράψαχε : M f Gohn Kiny, Parkes N S.W. 
Australia.

— Νέος σχάς 22 χου χρόνια ζηχεί αλληλο
γραφίαν μέ κορίχσια μορφωμένα έως 25 έχών. 
ΠΟοχιμώνχαι ‘Αθηνών, Πδιραιώς. Γράψαχε : 
Άγγελον Φαχοϋρον p. r. ’Αθήνας.

Γνωστοποίησις.— *0 Σύλλογος « ‘Αρκαδικό 
Πάνθεο» άποτελείται άπό 26 νέους καί )8 
δεσποινίδας, πρόσωπα σοβαρά γιά έδώ τήν 
‘Αθήνα. Έχει καί άνχιπ,οσι&πους επίσης σο
βαρούς καί σιάς έπαρχίας.

Γίνονιαι δεκχοί ώς μέλη χά πλέον σοβαρά 
πρόσωπα νέοι καί κορίτσια. Σκοπός τοΰ Συλ
λόγου, ή καταπολέμησις τών έκφύλων γυναικών. 
*0 Σύλλογος αρχίζει σύντορα τό έργον του. 
Πρόεδρος ό Πάνος Φωτόπουλος μέ τό Ψευδώ
νυμον «'Ατρόμητος ’Αρκάς». Σύσχασις : «Α ρ 
καδικό Πάνθεο» Poste-Restante Άθήναι.

— Έκφυλες γυναίκες. Προχοϋ σάς κατα
συντρίψουμε, συμμορφωθεϊτε.Ή Στρατιά μου 
έκοτρατεύει εναντίον σας «Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ» 
Αρχηγός καταδιώξεως «Αρκαδικού Πανθέου»

— Τά κορίτσια πού μοΰ γράψανε ευχαριστώ. 
Συνεχίζω δεχόμενος άλληλογραφίαν άπό σο
βαρά κορίτσια. Σκοπός μου ή φιλία. *0 
Πάνος Φωτόπουλος «Αρκαδικό Πάνθεο» Po
ste-Restante Άθήναι.

— Τά ονόματα τών νέων μαςμελών στό άλλο 
φύλλο τής «Σφαίρας» Άρκάδικό Πάνθεο».

— ’Αλληλογραφώ μέ καρδιές πού νοιώ
θουνε άπό άγάπη. Έκείνη πού θά μοΰ πρωτο- 
γράψη θάχχι γιά δώρο, αΙώνια τήν καρδιά 
μου: Νίκος Μ. Παπαγιανακόπολος, Poste 
Restante, ’Αθήνας.

— Αγαπημένη μου, προχθές διά πρώτην ( 
φοράν άπό τότε πού έφυγες είδα τόν έξάδελ- 
φόν σου Ψ. Τί άνριες ματιές ήσαν αύτές πού 
μοΰ έριψε. Πάντοτε δταν τόν έβλεπα έκατσού- 
φιαζε άλλά έκείνην τήν ήμέραν, θά είχε φαί
νεται τά νεΰρα του. Πόσον μέ πειράζουν τά 
περιφρονητικά χου βλέμματα. ‘Εάν δέν σέ έσε- 
ϊόμην θά τόν έστελλα είς τόν διάβολον. Είναι 
όμως καί κωμικός, λαμβάνει ένα ύφος Κάΐζερ 
άσταότατον. Είμαι πολύ στενοχωρημένος, μέ 
τήν μητέρα, δέν μπορεί νά γίνχι καλά. Έρχον
ται στιγμαί, πού παρά τήν θέλησίν μου, θά 
προτιμούσα νά άπέθνηβκε. Τόσον πολύ υπο
φέρει άπό τούς πόνους. Δέν υπάρχει τρομερώ- 
τερον νά βλέπχ) κανείς ένα άνθρωπον νά υπο
φέρει φρικωδώς, καί νά μή μπορη νά τόν 
βοηθήση. Άνυσυχώ πολύ καί γιά σέ άλλά σύ 
άγρόν άγοράζεις. Ά ς  είσαι καλά.

Β ιολέττα

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Ι Σ
Τήν 25 Μαρτίου έ. έ έκδίδεται Λεύκωμα-- 

Album, περιλΛμβάνον 2,000 έρωχήοεις,  ̂ μέ 
100 διαφόρους «παντήσεις έφ’ έ κύστης έρω- 
τήαεως, όφβιλομένας είς διακεκριμένους λο- 
γίους, επιστήμονας, κοινωνιολόγους καί λοι
πούς έπαγγελμιτίας, σ μπϊηοούμενον άπό 10ε- 
xiac. Τό πρωχόχυπον καίό/κώδες αύϋό βιβλίον 
(3,000 σελίδες), έκχυπούμενον έτί έκλεκτοΰ 
χάρχου καί περιέχον έκτός χής άνωχέρω_ ΰλης 
καί χοιαύχην φιλολογικήν, μελέχας, άρθρα 
κτλ., ώς καί διαφόρους εικόνας, tlvoi άληβές 
άιτόκτημα διά πάνχα άνθρωπον καί 'δή οπου- 
δαστάς, μαθητάς καί μαθήτριας, διά χόν πλοΰ- 
χον τής ΰλης, άνιήχερον άπό οΐονδήποχε άϊ,λο 
’Εγκυκλοπαιδικήν Λεξικόν. Τιμή έκαστου σώ- 
μαχος δρ'<χ. 50 προαποστελλομένη δι’ άπλής 
έπισ-ολής μέχρι 15 Μιρτίου. Θα έκδοθοΰν 
τόσα άνχίχυπα όσαι καί at αυνδρομαί. Δεχό- 
μεθοι διαφόρους φωτο ραφίπς Έλλην. χοπείων. 
πόλεων, ένδυμασιών, καλλονών κλπ. ώς καί 
μ ι ,ρ ά  διηγήμαχα καί πίζογρηφήααχα ΐ·α  χά 
συμπεριλάβωμβν. Ίωάν η; Ρηγό.τουλος Π ρ- 
νηθος 4 Πειραιεύς

. Χ Ω Ρ Ι Σ Μ Ο Σ
Χαρισμένο σ' Έκείνην

Φεύγω καί πάλ’ άφίνω γειά στή μυροβόλο Χίο, 
φεύγω καί τήν άγάπη μου μονάχη τήν αφινω. 
Φεύγω μέ πόνο καυδιάς στής ξενιτειάς τής πίκρες, 
φεύγω άφίνοντας ύγειά είς τής χαρές καί■ λύπες 
Φεύγω. Μακρνά Σου κι' αν θά ζώ, κι αν ζώ

[χωρίς εσένα,
μάθε, καρδιά πού άγαπά, ποτέ δέν ζή οτά ξένα. 
Χίος, Φεβρουάριος 1926 Ευριπίδης Κ ......

ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΕΣ ΪΙΛΟΤΕΙΤΕΣ ΠΡίΦΗΤΟΓ ΗΛΙΑ ιΚΑΙΤΕΛΛΑΣ)

Λ  . Λ .  . .
Στόμα μικρό μικροντσικο, χειλάκια ζαχαρένια, 
Μάγουλα πού σέ σφάζουνε, δοντάκια μαργαρένια, 
Μαλλάκια όλόξανθα χρυσά, μυτίτσα κοντυλένια, 
Κορμάκι σκανδαλιάρικο, μέση δαχτυλιδένια,

Ε  -Λ.. . .
Κοντή, κοντή, κοντούτσικη, μέ χάρι λουλουδένια 
Κουκλίτοα Παριζιάνικη, μέ ομορφιά κερένια 
Νεράιδα παραμυθιού, γλνκειά παραδεισένια,
Ποΰ ξελογιάζει κάθε νοΰ, καί τόνε βάζει σ’ έννοια.

Ε3. . ■
Ψυχή αιθέρια όμορφη μέ διαμσντένια χάρι 
τήςΓειτονιάς τ ό  στόλισμα,Προφήτου Ήλιά καμάρι. 
Άθήναι, Νίκος Μ. Παπαγιανναχόπαυλος

Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Η Μ Α Τ Α  *
Γ. Ροδίτην, χά φύλλα στέλλονχαι τακχικά. 

Α. Φωτιιδην, γιά νά μή δημοαιευθ-jj σημαίνει 
ότι ή έπισχολή σας δέν έ/.ήφθη. Α. Μελίδην, 
ένε/ράφηχε. Θά σά; παρακαλέσωμεΥ μόν, ν νά 
σχείλεχε άκόμη δραχμάς 75 χούλάχισχον. Σάβ-̂  
β αν Ίορδά+ην, έκεΐνο πού έσχείλατε μπορεί 
νά δημόσιε ;θή έάν πληρωθώ πρός 20 λεπτά 
χήν λέξιν Έργα πρός έγκρισιν Ρέν δβχόμεθα 
πλέον. Θά στοιχίση δρτιχ. 75. ’Απαντήσατε. 
Ί .  Φαλλιέρον, δέν δημοσιεύομεν πλέον γνώ
μ η ς γιά χό ζήτημα τής γυναινείας φούστας, 
δούλαν Κατσήγκρα, άδί*ως παραπονεΐσθε. 
Πάντοτε δημοσιεύονται. Φαίνεται πώ; δέν πα
ρακολουθείτε προσεκτικά χήν «Σφαίραν·· Ν ι
κόλαον Αιονάχη', στείλατε χούς διαγωνισμούς

Η Κ Α Σ Σ ΙΑ Ν Η  ΕΙΣ ΤΗΝ 8ΗΝ ΣΚΛΙΔΑ

Ο  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ  Τ Η Σ  Ν Ο Ρ Α Σ
(Σννέχεια  έκ τής 4ης όελίδος)

Ο Ι  Λ  Υ  Τ  A  I
Λύσεις δρθάς, εντός τή: ταχθείσης προ

θεσμίας, έστειλαν οί έξης :
Θ. Λαλούση; (κλήρ. 2), Κων. Μωραίτης, 

Λ'χμπρος Πίπαν ρέου, Ίωάν. Τσιόλης («λήρ. 
2), Ειρήνη Λουκίσσα, Γ. Ροδίχης, Νέλλα 
Σχραχούλη (κλήρ. 3), Σ. Παρούσης, Ίωάν. 
Τριανχαφύλλου, Καχίνα Σταμαχοπούλου, Καίχη 
Ζάνη («λήρ. 2), Ιωάννης Ίωαννίδη; (κλήρ 2), 
Χρήσχ Φλίκας, Έμμ. Μιταρδής, Β. Κιρκι- 
τζή^, Όρέστης Λουλής, Ίωάν. Κοφι·νά:, Άθηνά 
Χαίζηδάκη (κλήο. 5), Νικολίτσα Σπηλιωτα- 
κοπούλου (κλήρ 3) Δημ. Κομνηνός (κλήρ. 2),
Κ. Σ^δοΰκας (κλήρ. 2), Δημ. Μάρκου (κλήρ. 
2), Σωτήρ. Σωτηρίου, Π .ΰλος Μαράχος (κλή
ροι 2), Νίχια Καναβάρη, Ν. Λουλουδάκης, 
Εύάγ. Λουχατος, Ά^αν. Παπανδρέον, Άνθω 
θειά Δραπανιώτου, ΓΙαναγ Γκούβας. Δημ. 
Μάλτα-, Όρέστης, “Αθηνά Βλαχάκη (κλήρ.2), 
Γιώργο; Όρφανόγιαννης, Αικατερίνη Μπαλω
μένου (κλήρ. 3), Κων. Κανύβέλης, Τάχη, Κα· 
λανχζόπουλος, θάνος Κ ιλανχζόπουλος,Σοικρά- 
χης Καλανχζόπουλος, Γβώρ. Βακατάρης, Θω
μάς Κιρομούοης, Τούλι Καραντζοιχούλου, 
Ίωάν. Καλαντζόπο»λος, Τασία Κονδύλη (κλήρ. 
2), Γεώργ. Ίωαννίδης, Ιορδάνης Πενόπουλος 
(κλήρ. 2), Εύθνμ. Μπάρκουλσς, ‘Αμαλία Κο 
μηνάτ^υ, Σπυρ. Κουφάκος, Ίωάν. Παυλάκος, 
Κων. Γεωργιάδης, ΔημήΤριος Ίωάννου (κλή. 2), 
Κω"σχανιίνα Π.νάγου (κλήρ. 2)‘ Βασίλ. Κα- 
ρακαχσούδης, Αιμιλία Κ. Σαδούκα (κλήρ. 5), 
Λανάη Λυγνον (κλήρ 4), Αύανγελία Β μβα- 
κούση, Άπ. Χρησχόπουλος (κλήρ. 2), Αικατε
ρίνη Νασιάκου, Δον. Πανχαζής, Όρέσιης 
Δασκολιάρης, Ήλίας Ίωάν. Δον άς (κλήρ. 10),
Β ’Αϋφαντής (κλήρ. 5), Τιμόθ. ΪΙαπαδόπου- 
λος, Σπιρ. Δρέσκερ, ’Αμαλία "Αλεξάκη, Μα- 
ρίκα Μπούμπα, Δ. Α. Λάκη-, Δ. Α. Μήτσος, 
'Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, Παΰλος Σφακια- 
νάκη; (κλήρ. 3), Νικ. Μ. Βασιλάκηο, Μενέ
λαος Κ. Σπάθης, Ά  Ποπουτσής (κλήο. 2), 
Ίωάν. Λαμπρινίδης, Καί τη Φόρεν, Μίμης 
Γιαϊτζής, Κ»χίνα Γιαϊτζή, Ιΐίπης Ροζινίδης, 
Γιώργος Κρμττέοος, Μαίρη Σουβλή, Κ. Πο
δάρας, Ίωάν. ΜJπuπάvoς (κλήρ. 2), Ίωάν. 
Τριανταφύλλου, Λούλα Ιίατσίγκρα, Δημ. Χα- 
λακόπουλος, Εύαγ. Χαλακοπούλου. 
ΚΑΟΥΣΤΕΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

(Ε ίς τήν κληρωτίδα έτέθησαν καί τά ονό
ματα τών καθυστερηοάντων).

Λάμπρος Παπαλδρέιυ Λιλή Βαχεροβή, Κων. 
Σιμοΰ (κλήο· 3), Λούλα Καχσήγαρα, Εύγ. Λου- 
κάχος, Ά .  Σακβλλαρίδης, Δημ. Χαλκιόπουλος, 
Εύαγ. Χαλκιοπούλου.

Ε Κ Ε ΡΑ ΙΣ Α Ν  Δ ΙΑ  Κ ΛΗ ΡΟ Υ 
ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΩΝ ΚΟΡΙΣΤΙΩΝ

Πρώτον Οραβεϊον, δραχμάς 100 είς με
τρητά Καίτη Φόριν.

Λεντεοον, ένα σβρβίτσο μανικιούρ, Μαίρη 
Σοιιβλή.

Τ ρ ίτον, δραχ. 25 είς μειρητά, Κατίνα Κα 
λίστου.

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
ΙΙρώ τον Οραφεϊον, μιά πίπα, Γεώρ. Κα·

μπέρος
Δεντερον, ένα κουτί ποΰρα, Σωτήριος Σω 

τηρίον.
Τ ρ ίτο ν , δράχ. 25 εί; μετρητά, '.40·. Πα

πανδρέον.
ΟΙ κερδίσαντες πρέπει νά μάς γράψουν άμέ- 

σως τάς άκριβίϊς των διευθύνσεις ή νά περά
σουν από τα γοαφεΐά μας διά νά πάρουν τά 
βραβεία. Δέν λαμβάνεχαν ύπ’ όψιν, ή διβύ 
θυνσις πού αναγράφεται σχό χαρτί τών λύσεων.

Π α ρ α κ λ ή σ ε ι ς
1. Μή γ̂ ιάφεχβ χάς λύσεις δύο διαγωνισμών 

στό ίδιο χαρτί.
2. Μή συμπληρώνετε καί μή κόπτετε τόν 

τυπωμένο διαγωνισμό. Γράφετ* χήν λύσιν σέ 
ιδιαίτερο χαρτί.

3. Μή ξεχνάτε νά γράφετε, μαζή μέ τή δι- 
εύθυνσί σας. καί χ’ όνομά σας. *Η Δίς ΙΝόρα

Α Ρ Ρ Α Β Ω Ν Ε Σ
Έ ν  στενώ κύκλω συγγενών και φίλων ετε- 

λέσθησαν οί άρραβώνες τοϋ καλλίστου νέον 
Κ κίι ε ίο ν  Κον{ΐτ:ονρα μεγαλεμπόρου αποι
κιακών, μετά τής άνταξίας αύτοϋ δεοποινίδος 
Μαριάνθης ΙΙά ζη . Είς τό ταιριαστό ζευ
γάρι εύχομαι ταχειαν τήν στέψιν. Ε . Β.

πού λέχ« καί βλέπομε Νΐ~ον ΙΙαπαγιαννακό· 
πουλον, δημοσιεύονται. Σάς έχρεώσαμβν δρχ.
45. Λέξεις 90 πρός 50 λκττά ή μία.



Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΣΣΙΑΝΗ
ΤΟ Ε Ρ ϋ Τ Ι Κ ί Ι Τ Ε Ρ Ο Ν  ΚΑΙ  Ι Υ Γ Κ I Ν Η Τ 1Κ Ω Τ Ε Ρ 0Ν Μ Υ Θ Ι Σ Τ Ο Ρ Η Μ Α  Τ Ο Υ  Κ Ο Σ Μ Ο Υ

Κ α λ ή  κ α ί  ώ ρ α ΐ α

Ή  Κασσιανή ή to κόρη μιας τών εύγε νεότε
ρων καί πλουαιωτέρων οίκογενειών τού Βυ
ζαντίου. Γεννηθεΐσα άπό γονείς θεοσεβείς, 
έδιδάχθη άπό μικρό κοριτσάκι άκόμη νά λα
τρεύω τόν Θεόν. Ό  πλούτος καί ή πολυτέλεια 
τού πατρικού της μεγάρου δέν είχεν έπιδράσει 
οτήν ψυχή της καί ή Καοοιανή πολλές φορές 
έδειξεν δτι ήτο άποφασισμένη νά τ ’ άπαρνηθ^ 
αυτά όλα γιά ν' άφοσιωθή στήν λατρεία τού 
Θεοΰ.

Τό αίσθημα τής φιλανθρωπίας ήτο έκπλη- 
κτικά άνεπτυγμένον ατήν Κασσιανή, δέν παρέ- 
λειπε δέ καμμιάν ευκαιρία τού νά βοηθή, όσο 
μπορούσε, τούς πονεμένους καί τοΰς πτωχούς. 
Τής πόρτες καί τής αυλές τοΰ πατρικού μεγά
ρου έπλημμύριζεν ό κόσμος τών πτωχών καί 
πρός τόν κόσμον αΰτόν ή ώραΐα Κασσιανή, 
ακτινοβολούσα άπό παρθενικήν ώραιότητα, 
σεμνή καί δειλή, πάσχουσα κι’ αύτή μαζή 
μ’ εκείνους πού έπασχαν καί πονοΐψι μαζή 
μ' εκείνους ποΰ πονοΰσαν, αύτή, ό καλός άγγε
λος τών δυστυχών, σκορπούσε τ ' άγαθά τής 
φιλανθρωπίας της σέ δλους.

Κάθε φορά πού έκαμε ένα καλό καί έπί- 
στευεν δτι άνεκοΰφισεν άπό ίήν θλίψιν έστω 
καί μιά ΰπαρξιν, ή Κασσιανή κλεινόταν μέσα 
στό δωμάτιό της καί γονατίζουσα μπροστά 
στήν εικόνα τής Παναγίας έψιθύριζε μέ συγ- 
κίνησιν άκράτητον :

—2 ’ εΰχαριστώ, Ύπεραγία Θεοτόκε, πού 
μ’ αξίωσες, έμενα τήν δούλη σου, νά κάμω τό 
καλόν. Ελέησε κ’ εμένα τήν αμαρτωλή, ώ 
γλυκειά μου Δέσποινα.

Ή  πρώτη Ttoir άνεότήλωύε τάς άγιας 
εΐκόνας-

Ύποτασσομένη είς τάς διαταγάς τού Θεοΰ 
ή Κασσιανή, έπίστευε τυφλά καί δέν ήρεύνα. 
Γ ι ’ αύτό ή παρθενική τη; ψυχή είχεν επανα
στατήσει εναντίον έκείνων πού είχαν κηρύξει 
τόν πόλεμον κατά τών άγίων εικόνων.

ΤΗτο μικρό κοριστάκι άκόμη, όταν άκουσε 
τούς γονείς της νά μιλοΰν μέ τρόμο γιά τήν 
καταδίωξιν τών εΙκόνων καί θυμόταν μέ συγ- 
κίνησιν τή φοβερή στιγμή πού είδε τόν πα 
τέρα της νά κατεβάζη άπό τό είκονοστάσιο 
τάς άγιας εικόνας, νά τάς άσπάζεται μέ κατά- 
νυξιν καί νά τάς κρύβι) ύστερα στό βάθος ένός 
κιβωτίου.

Ό  τότε Αύτοκράτωρ τοΰ Βυζαντίου Λέων, 
είχε διατάξει νά τιμωρούνται αύστηρότατα 
έκεΐνοι πού θ ' άνεκαλύπτοντό νά προσκυνούν 
τάς εΙκόνας καί ό κόσμος,τρομοκρατηθείς τότε 
άπό τάς διαταγάς αύτάς, έκρυβε τάς εικό
νας του.

Στήν Κασσιανή,αν καί ήτο μικρούλα άκόμη, 
εκαμε πολύ όδυνηράν έντύπωσιν ή διαταγή 
αύτή τοΰ Αΰτοκράτορος.

Όταν δμως έγινε δεκαέξη έτών, άπεφάσι- 
σεν έξαφνα νά κάμχι ό,τι θά έκαμε κάθε καλός 
χριστιανός. Άπό τά ράθη τού κιβωτίου, μέσα 
στό όποιον οί γονείς της είχαν κρύψει τάς 
αγίας είκόνας, τής έβγαλε κρυφά καί τής με
τέφερε μέσα στό δωμάτιό της. Κατασκευάσασα 
δέ προχείρως ένα μικρό βωμό, άνεστήλωσε 
τάς είκόνας, έγονάτισε καί τή; προσκύνησε μέ 
δακρ.σμένα μάτια.

Γονατισμένη πρό τών άγίων είκόνων βρήκαν 
οί γονείς της τήν Κασσιανή. Ό  πατέρας της 
έμεινε κατάπληκτος μέ τό θάρρος αΰτό τής 
κόρης του.

—Ό ,τ ι  κάνεις τήν στιγμή αύτή, τής είπε, 
είναι φοβερόν.

—Είναι δμως χριστιανικόν, άπήντησεν ή 
Κασσιανή. , ,

— "Αν σέ άνακαλύψουν θά σέ τιμωρήσουν.
—Τό γνωρίζω, άλλ" ό θεός θά μέ άντα-

μείψπ γ ι’ αΰτό πού έκαμα.
—Παραβαίνεις, κόρη μου, τάς διαταγάς τοΰ 

Αύτοκράτορος.
— 'Υπακούω δμως είς τάς διαταγάς τού θεού.

Καί ή Κασσιανή έξηκολούθησε νά μένο γο
νατιστή μπροστά στής εΙκόνες σάν μιά εμπνευ
σμένη αγία, ούτως ώστε οί γονείς της, συγκι- 
νηθέντες άπό τήν στάσιν αύτήν τής κόρης των, 
έγονάτισα» κι’ αύτοί καί προσευχήθησαν, ένφ 
τά παρθένα χείλη τής Κασσιανής έψιθύριζαν 
μέ θεία κατάνυξιν :

— Έλέησόν μας ό θεός !..

Ποτήτρια καί καλλχτέχνις
Ή  Κασσιανή πολύ δικαίως έθεωρήθη ώς 

ή πλέον σοφή γυναίκα τής εποχής της. Κλει
σμένη μέσα στό πατρικό της μέγαρο, έδιδά- 
σκέτο άπό τούς καλλιτέρους καθηγητάς τής 
έποχής έκείνης, σέ ηλικία δέ δεκαέξη έτών 
είχε τελειώσει πλέον τάς σπουδάς της.

Τό ποιητικό της ταλέντο ήρχισε νά έκδηλώ- 
νεται άπό τά δεκαέξη της άκόμη χρόνια, άπό 
τόιε δέ ήρχισεν ή Κασσιανή νά συνθέτΐ) ποιή
ματα άφιερωμέ»α στό Θεό.

Άλλά καί στή ζωγραφική είχε μεγάλην kn.- 
δοσιν. Οί τοίχοι τοΰ πατρικού της μεγάρου 
ήσαν στολισμένοι μέ τοπογραφίες καί Αγιογρα
φίες, έργα δλα τής Κασσιανής.

Είς τά προτερήματα αύτά πρέπει νά προ- 
στεθή σάν ύψιστο προτέρημα καί ή άφθαστος

Και τα ηαρ&ενιχά χείλη^Ιτής" Κασσιανής 
έψιθύριζαν :

— Έλέησόν μας ό Θεός!..

ώραιότης της. Λεπτοκαμωμένη, μέ κανονικά 
χαρακτηριστικά, μέ μάγουλα κατάλευκα, τά 
όποια έρρόδιζε τό χρώμα τών δεκαοκτώ έτών 
της, μέ μάτια μεγάλα, μαύρα, μέ μαλλιά 
πλουσιώτατα πού έφθαναν ατούς ώμους της 
σέ μποΰκλες γυαλιστερές, μέ κεφάλι άγγελικό, 
μέ σώμα λαξευτό, γλυκειά, συμπαθητική, 
έθεωρειτο ή ωραιότερα κόρη τοΰ Βυζαντίου 
καί πολύ δικαίως ό πρίγκηψ Θεόφιλος έθαμ- 
βώθη τόσον άπό τήν εύμορφιά τής αίθερίας 
Κασσιανής, ώστε όσο ζοΰσε δέν έπαυε νά τήν 
άγαπφ καί νά τήν λατρεύη.

Ό  Θ ε ό φ ι λ ο ς  
Αύτή ήτο ή Κασσιανή, δταν τήν προσεκάλε- 

σεν ή βασίλισσα Εύφροσύνη νά παρουσιασθή 
στ’ Ανάκτορα, προκειμένου νά μνηστευθή τόν 
μέλλοντα Αύτοκράτορα τού Βυζαντίου Θεό
φιλον.

Άλλά ποιός ήτο ό Θεόφιλος αύτός, ό όποιος 
ήγάπησε τόσο τό ώραϊο λονλούδι τής Προ- 
ποντίδος κ’ έζήτησε νά νυμφευθή τήν Κασ
σιανή ; Ό  χαρακτήρας του θά ήτο δυνατόν νά 
συνταυτισθή μέ τόν χαρακτήρά της ; Ή το  
άξιος άραγε μιας τέτοιας συζύγου ; Καί ό διά
δοχος πρίγκηψ Θεόφιλος θά έδέχετο νά έχη 
μέσα στ’ Ανάκτορά του γιά σύζυγον τήν ΰπέ-

ροχον έκείνη γυναίκα μέ τής σοφές της γνώ
σεις, τής πεποιθήσεις της, τής άρχές της ;

Δυστυχώς ό κατόπιν Αύτοκράτωρ Θεόφιλος 
είχε χαρακτήρα εντελώς άντ.θετόν πρός τόν 
χαρακτήρα τής ώραίας Κασσιανής καί άκρι
βώς ή άνομοιότης αύτή τών χαρακτήρων ήτο 
ή άφορμή νά ταφή τό ερωτικόν είδύλλιον τού 
Θεοφίλου μέσα στούς ψηλού; καί μελαγχολι- 
κούς τοίχους ένός μοναστηριού.

Ρόδο ούράντο μέόα rii ρόδα μυρωμένα

Έφθασε ή ήμερα πού είχεν ορίσει ή Βασί
λισσα Εύφροσύνη γιά νά παρουσιασθοϋν στά 
Ανάκτορα τά κορ.ισια πού είχε διαλέξει ή 
ίδια, μεταξύ τών οποίων ό Θεόφιλος θά διά
λεγε τή σύζυγό του. Τήν ώρισμένη δέ ώρα ή 
μία ύστερα άπό τήν άλλη, συνοδευόμενες άπό 
τούς γονείς των καί τούς άδελφούς των, ήρχι- 
σαν νά φθάνουν είς τ ’ Ανάκτορα ή ωραίες 
κόρες τού Βυζαντίου, άπό τής όποιες έπρό- 
κειτο ό εύτυχής Θεόφιλος νά διαλέξη τή σύ
ζυγό του.

Όλες ή κόρες άστραπταν άπό εύμορφιά καί 
λαμποκοπούσαν τά ώραΐα των πρόσωπα,έπάνω 
στά όποια έζωγραφίζετο δλη ή άγωνία τής 
ψυχής των.

Καί μέσα στήν έξαισία έκείνη άνθοδέσμη 
τών ωραιότερων καί τρυφερωτέρων ρόδων τού 
Βυζαντίου, έλαμπε περισσότερο καί άκτινοβο- 
λοΰσεν ή ώραία θεοδώρα, ή άδελφή τοϋ 
Βάρδα, ό όποιος, άγοΰ έξήτασεν όλες τής 
ώραιότηιες πού φιλοξενούσαν τ ' Ανάκτορα, 
τόσο ένθουσιάσθηκε μέ τήν εύμορφιά τής 
άδελφής του, ώστε, βέβαιος πλέον γιά τήν 
νίκη της, έστράφηκε πρός τόν φίλο του Άκίλ- 
λαν καί τοΰ είπε :

— Άκίλλα, ή Θεοδώρα νικηι.
— Μήν τρέχ^ς, Βάρδα, άπήντηοεν ό Άκίλ- 

λας. Είθε ή άγνωστος αύτή κόρη πού έρχεται 
νά μήν είναι ή ώραιότερη άπό δλες.

Καί έκθαμβος καί κατάπληκτος ό Άκίλλας 
έδειξε στό Βάρδα τήν ώραία Κασσιανή, πού 
ήρχετο έκείνη τή στιγμή στήν οΐθουσα.

Ή  Κασσιανή τήν στιγμήν έκείνη έμοιαζε 
μέ ώραΐον όνειρο. Ή το  τόσον πλουσία ώοτε, 
αν ήθελε μπορούσε νά ξοδεύσχι μυθώδη ποσά 
γιά νά φορέσυ φόρεμα περίλαμπρο, μέ τό 
όποιον νά παρουΟιασθή πρό τοΰ Θεοφίλου, 
άλλά δέν τό εκαμε. Ά π ’ έναντίας μάλιστα. 
Έφόρεσε φόρεμα άπό ολόλευκο μεταξ<«τό, 
κεντημένο μέ ρόδα καί κλαδιά άπό άσπρο με
τάξι, άπλό δέ καί άπέριττο κατά τά άλλα. Τό 
κτένισμά της έμοιαζε μέ τό κτένισμα άρχαίας 
Έλληνίδος. κορδέλλες δέ χρώματος μπλέ άνοι- 
κτοΰ συγκροτούσαν τά ώραΐα έκεΐνα μαύρα 
μαλλιά καί άντί γιά κάθε άλλο κόσμημα φο
ρούσε γύρω άπό τόν άλαβάστρινο λαιμό της 
μιά μαύρη κορδέλλίι, μέσα στήν όποία ήτο 
περασμένος ένας ολόχρυσος σταυρός.

Ή  Κασσιανή έ θάμβωσε όλους μέ τήν ούρα- 
νία έκείνη εύμορφιά της. Οί στρατηγοί καί 
οί ΰπασπισταί τών Ανακτόρων, μπροστά άπό 
τούς οποίους έπέρασε, έσκυψαν τό κεφάλι 
κ’ έσχηιιάτισαν άμέσως τήν πεποίθησιν ότι 
αύτήν θά διάλεγε γιά σύζυγόν του ό Θεόφιλος.

Μόνον ό άδελφός τής Θεοδώρας, ό Βάρδας, 
πού ήρχισε νά φοβήται ότι ή Κασσιανή θά 
ένικοΰσε τήν άδελφή του, δέν έδειξε ένθουσια- 
σμό στό πέρασμα τής Κασσιανής.

Ή  Βασίλισσα, ή όποία έγνοιριζε τήν Κασ
σιανή κ" έθαύμασε τήν ώμορφιά της όταν τήν 
έπεσκέφθη στό πατρικό της μέγαρο καί τήν 
προσκάλεσε νά έλθη καί αύτή στ’ Ανάκτορα 
γιά τήν έκλογή τής μελλούσης Βασιλίσσης, 
δέν μπόρεσε νά κρύψη καί πάλιν τόν θαυμα
σμό της.

Έστάθη θαμβωμένη μπροστά της καί τής 
είπε :

— Χαΐρε, Κασσιανή. Σύ νικ^ς... .
E l i :  ΤΟ ΠΡΟ ΣΕΧΕ Σ : Ή  -αράόοόχς τοΰ 

χρνΛοΑ μ ήλον. — Ό  έγωχόμός τοβ 
Θ εοφίλον.


