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Ο ΝΟΟΜαΝΤΗΣ ΤΗΣ «ΣΦΑΙΡΑΣ»

Τό γραφείο*· εης · Σφαίρας» άναλαμβά- 
νει itir όιαβίβαοιν έπισιοΑών έκ μίρονς 
ιώ ν  ενδιαφερομένων πρός διάοημον έκ 
Κωνοιανανουπάλεως Λοομάνιην καί π νεν  
μαιιαιήν διαμέ* ονι α εν 'Αθηναις. Π λή 
ρες 0>ώς e/ς ο Λα τά οϊκογενιιαχά μναιήρια.

Πνευματισμός, νπ^ωασμός, ιραπε(άκι.
Ψοχολογία παντός άιόμον έπι ιη βΑοι 

ιού γραφικόν χαρακιήρος.
Σννεννοηαις όι’αλληλογραφίας. Ά  παν

ιάσεις ιαχεϊαι και ακριβείς. Πλήρης μν - 
σιιχόιης. Γράψατε : Λοομάνιην, γραφεία
« Σφαίρας» ’ έοωκλείονιες δραχμας 10 είς 
ίκάοιην έπιστολήν.

Εις τονς έπιθυμοννιας Υΐί λάχουν άηαν· 
ιήαεις δ ι ' ιδιαιτέρας επιστολής καί όχι διά 
ιής στήλης, καβιατατ ι γνήσιόν όιι δέον 
Υα εσωκλείουν εις όιπλοϋΥ ιό όριοθεν άΥ- 
ιίιιμον.

0 ΝΟΟΜΑΝΤΗΣ ΑΠΑΝΤΑ:

ΑΜΑΛΙΑΝ Γ.: Γάμον δέν διαβλέπω, μόνον 
μίαν νεαν ερωτικήν περιπέτειαν, ή όποία θά 
οάς συγκίνησή πολυ. Δέν σάς άγοπα κανείς 
πού νάμή τον γνωρίζετε. ΟϋδεμΙαν επίδοσιν 
έχετε είς χήν μαντικήν καί μή κοπιάζετε αδί
κως. 01 γονείς σας θά ζήσουν άκόμη έπί 
πολύ. Χαρακτήρ αισθηματικός, πλήν επιπό
λαιος. Εχθρούς έχετε πολλούς.ΕΙς εξ αύτών, 
μία γ· ναϊκα μελαχροινή, είνε έπικίνΛυνος.

ΚΛΡΑΣΟΥΛΗΝ : Τό μέλλον σας πλήρες 
περιπεοειών καί άνωμα/ιιών οικογενειακών. 
Μετά τό 406ν Ομω, έιος τής ηλικίας σας θά 
«.ανορθώσετε να εύτυχήσειε. Είς γάμον δεν 
θα έλθετε.

Σ\ΡΚΟΥΦ, 'Αθήνας : Είσθε μία ΰπαρξις, 
ή ό.το ία ζή δια να α̂Λί,εργή όλα Tji ώραΐα 
αίβθήμα»^ "Οπως ή μορφή σας είναι συμ- 
π^θηική ετσι καί ή ψυχή σας λάμπει άπό 
ωραιότητα. Είσθε δεαποινίς. “Όνομα μέλλον* 
τος Άνορεας.

ΖΩΖΩ : ‘Απλούστατα οάς έγέλαοε, πράγμα 
τό οποίον ό κύριος έκεϊνος καμνει πολύ συ 
χνά. Σεις δμως θα εΰιυχήσειε καί άνευ αυ
τού, διότι έχειε_ τήν ύποστήριξιν ένος καλού 
άγ/βλου καί ο άγγελος αύτος, τόν όποιον συ- 
χνάκις συναντάτε, θα σάς οιυση· Μή άποθαρ- 
ρύνεσΟε. Θα ευτυχήσετε άβφαλώς.

ΕΥΑΓ. ΒΕΔίΣλΑΡΙΟΝ, Α θ ή να ς  : ‘Η θ ε 
ραπεία σος δυστυχώ, είνα ι άίύναχος, έν χοι- 
αύτχ) περιπ ιώσει ηίίέΛατε διαπράξει σφάλμα 
άνεπανόρθωτον έαν ή^χεσθο ε ί, γάμον. 'Εν 
νοονμεθα ; Α ι έργαο.αι σας Οεν είναι δυνα
τόν νά εύοδωθοΰν.

ΘΛΙΜΜΕΝΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝ : Τό μέλλον θά 
οας αποζημιώσί| διά τος πικρίας τοΰ παρελ
θόντος, φθάνει μόνον νά θόλήσετε >ά εγκα
ταλείπετε μερικάς έπιβλοβεΐι ουνηθείας, ό
πως η. χ. τό πεΐσνια καί την επιπολαιότητα 

ΞΑΝΘΗΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΟΠΟ ΥΛαΝ, Κη- 
φισσίαν : ‘ Ανταγαπά :>θό, τό αίσθημα όμως 
αυτό είς ούδένα πρακτικόν άποτέλεσμα θα 
Χαταληξτ,. Αγαπάσθε και οί · δυο μόνον διά 
ν’ άγαπάσθε. Μ1 εννοείτε ; Τό μέλλον σας I 
δεν θά σάς παρουσίασή καμμίαν εχπληξιν.
Η ζωή σας θά διέρχεται ήρέμως, χωρίς νά 
σημειώσετε τίποτε το έξαιρετικόν. Α ί σπου- 
δαί ουδολως θά μεταβάλλουν τάς συνθήκας 
τοϋ βίου σας. Μάλλον θά σάς κουράσουν μα- 
ταίως.

ΔΥΣΤΥΧΗ ΥΠΑΡΞΙΝ : Δέν άνταγαπάσθε.
Ο νέος έκεϊνος ούΐέποτε ύτήρξεν ειλικρινής 

απέναντι σας. Τό μέλλον σας τρικυμιώδες. 
Θά ζηαετε μέθα εί; ένα περιβάλλον, το ό
ποιον Οά σάς κουράση πολύ.

ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ : *0 ερα
στής σας θά σάς άπατήση· Δι* αύτό όμως 
σάς συνιστώ νά μη λυπηθήτε διόλου, έφ'όσον 
εαν ή θέλατε συνδεθή με τον άνθρωπον αΰίόν 
θά σάς κατέστρεφε. Έπιμεληθή ιε τ^ς ύ/είας 
σας. Κινδυνεύει.

ΜΑΧΗΝ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ : Έπρεπε νά 
τό εχεC8 άντιληφθή ότι ό άνθρωπος έκεϊνος 
ουδέποτε οάς ηγάπησεν είλικρινώς. Σάς συ
νιστώ νά τόν εγκαχαλείψετε τελείως, διότι 
είναι περιττόν νά δοκιμάζετε συγκινήσεις 
ανευ ούδενός άποχρώντος λόγου. Μή σάς 
άπατφ η αγαθότης τών οφθαλμών του.

ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΜΕΝΟΝ ΝΕΟΝ : θ ι  επιτύ
χετε πλήρως είς τήν έργασίαν, τήν οποίαν 
σκοπεύετε νά επιχειρήσετε, φθάνει νά στη- 
ριχθήτε μόνον είς τάς ιδίας σι*ς δυνάμεις. Ή  
υγεία σας θ αποκατασταθη, εάν αποφεύγετε 
τελείως τά ̂ οινοπνευματώδη ποτά. Θά ζήσετε 
ακόμη 2ι ετη. Σάς απαγορεύω τόν γάμον 
πρός τό παρόν.

ΘΕΡΜΟΠΟΛΗΝ . Μή λέγετε ύπερβολάς. 
Ούτε τρελλή είσθε ούτε δυστυχής. Σα; συνι

ι  ΣΦ ΑΙΡΑ »
στώ νά παυσετε νά τόν θυμάσθε. Κάποιος 
άλ>ος νέος θά ζητήση τήν καρδίαν σας Αυ
τόν πρέπει νά άγαπησετε με στοργήν καί 
άφοοίωαιν, διότι ό άνθρωπος αύτός Οά είναι 
τή: τύχικ σας. Τιηοτε άλλο.

ΜΑΤΩΜΕΝΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝ : Γάμον δέν 
διαβλέπω. Είσθε τόσον επιπόλαια ώστε κάθε 
άνδρας δυσκόλως θ’ άποφασίση νά συνδεθή 
μαζή σας.

ΣΕΛΗΝΗΝ, Λιγουριό : "Ονομα μέλλοντος 
Γιώργιος. Επάγγελμά έμπορος. Ταξείδιον 
διαβλέπω.

ΜΑΡΑΜΕΝΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝ : Γάμος όχι. 
Μια μεγάλη ερωτική περιπέτεια σάς αναμέ
νει, όέν θά καταλήξη όμως είς γάμον. Ό  πα
τήρ σας θ' άργήοχι άκόμη να ελθχ|.

PAPILLON : Σάς βεβαιώ oci τούς θαυμα- 
σίους εκείνους ΰμνους πρός τόν έρωτα τούς 
επαναλαμβάνει συχνάκις είς πολλάς γυναί
κας Συνεπώς δέν πρέπει νά έχετε εμπιστο
σύνην είς αύι:όν. Εννοείται οΐκοθεν ότι δλαι 
αί υποσχέσεις του δ ν ήσαν ή φρύγανα. Σάς 
σ υ ν ισ Γ ώ  νά δεχθήτε τόν πρώτον, ό όποιος θά 
σάς προιείντ) γάμον. Kat' αΰτόν μόνον τίν 
τρόπον ό κύριος έκεϊνος θά παύσχι νά παίζη 
μέττ)ν καρίίαν σας τό άπρεπε  ̂ παιχνιδιον 
του. Τίποτε άλλο.

ΠΟΝΕΜΕΝΗΝ ΨΥΧΗΝ, Θεσσαλονίκην . 
Τό μελετώμενον συνοικεσιον θα ματαιωθή, ή 
ματαίωσίς του όμως μάλλον νά σάς ευχαρί
στηση πρέπει. Ή  άφορμή τή; ματαιώσεως 
ό χαρακεήρ του. Γάμος ά σ φ α Α ώ ς  με άλλον, 
ενίίλώ; τής άρεσκεΐας σας. Τό μέλλον σας 
παρα <«ολύ καλόν καί λίαν παρήγοςον.

ΜΑΥΡΗΝ ΝΥΚΤΑΝ, Ο. Κ. Σύρον . Θά 
συνδεθήιε άδιαρρήκτους μέ τό προσωπον έ*εΙ- 
νο, σάς συν ΐοτώ όμως νά είσθε προσεκτική 
άπέναντί του διότι ό χαρακτήρ του είναι πα
ρά πολύ ευαίσθητος. Εννοώ τόν Γεώργιον.

ΩΡΑΙΟΦΙΛΗΝ Π. Σ. ; Όνομα μέλλοντος 
Ν ίΛ ό λ α ο ..  Σύζυγος καλός, έργατιχός καί χα- 
ρακτι'υος ά δ α μ α ν τ ίν ο υ . Είς τΟν γάμον θά t l -  
σθε πολύ τυχερή. Γάμος μετά 14 μήνας.

ΩΡΑΙαΝ ΚΕΡΚΥΡΑΝ : Το συνοικέσιον 
αύιο πρέπει να ματαιωθή, διότι ό περί οΰ 
πρόκειται νέος δέν είναι χής τύχης σας και 
έαν γινη σύζυγός σας ttu σάς καιαστήση δυ- 
οτυχή.

Σ. Ξ. ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΝ : Τό μέλλον σας 
ασταθές καί πολυκύμαντον. Πολλά όνειρά 
οας δέν θά πραγματοποιηθοΰ.. Γάμος όχι. 
Ή  οικονομική σας καιάστασις δέν είναι δυ
νατόν νά βελτιωθώ. Δέν θά κερδίσετε τήν 
Λίκηΐί.

Είς τό προσεχές φύλλον τής «Σφαίρας» θ’ 
απαντήσω βίς τας έπιστολάς τών δίδων καί 
κυρίων: Νεκρωμένου βιολιού, Νέλλης Χρ., 
(θα σάς άπαντήσω είς τό προσεχές φύλλον 
τής «Σφαίρας». Δέν παρίσταιαι άναγκη ιδι
αιτέρας έπιστολής). Κύιυχισμένης χω^ιατο- 
πούλας, Λάτρη τοΰ χορού, Ιαβέρη, Καρα- 
βόσκυΛου, Σαλώμης.

Papillon, σάς γράφω καί ιδιαιτέρως.
Ο ΝΟΟΜΑΝΤΗΣ
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Ώ , ελα νά δίίς κάποια χεράκια πονετικά 

πού απλώνονται γιά νά ' προσιτέρουν λίγα 
ταπεινά λουλουδάκια, κάποιες διολέττες σε
μνές, στό πονεμένο τ’ αγόρι.

Ομως δέν Θ&λω, κακό κορίτσι, νά τήν 
μαλώσεις τήν καρδούλα αυτή πού συγκινή- 
θηκε γιά τό μαρτύριό μας. Μή Θυμώσρς 
οϋτε γιά τά ωραία ματάκια πού θά χύσουν 
κάποιο δάκρυ γιά μάς κάτω άπό τό Γολ
γοθά τής άγάπης μας. Κυνηγημένα πουλά
κια εΐμεθα καί ο! δύο, άγάπη μου Καί μάς 
έπόνεσαν καί θέλουν νά μάς χαϊδέψουν, 
νά μάς δώσουν Θάρρος, νά μάς ξαναόώσου- 
νε τή χαρά γιά νά άρχίσωμε πάλι τό γλυ
κό τραγούδι τοΰ έρωτα πού τόσον άπότο- 
μα άφήκαμε στή μέση. "Οχι δμως,δέν μπο
ρούμε νά ξανασμίξωμε πειά. Είμαστε καί 
οί δύο οί τραγικοί κατάδικοι τής παρεξη- 
γημένης άγάπης. Έκεϊνο πού μάς έχώρισε 
είναι άπονο καί Θλιβερό και φριχτό. Έ- 
χώρισαν γιά πάντα τά δύο πουλάκια καί 
μόνα τυυς Θά κλαϊνε έκεϊνο πού έχασαν 
κ1 έκεϊνο πού δέν Θά'μπορέσουν πειά νά 
ξαναβροϋν.

"Ω, έσεϊς πονετικά χεράκια, δόστε μου, 
δόστε πολλές βιολέττες, βιολέττες σεμνές,

μπουκέτα ολόκληρα άπό βιολέττες γιά νά 
ρίξω έπάνω στόν τάφο τής άγάπης μου. 
Κάποτε τής είπα νά πεθάνωμε μαζή. Μά 
ή άγάπη μου δέν έμίλησε. Θέλει νά ζήση 
άκόμη. Ποιος ξεύρει... Μπορεί νά ξαναγα· 
πηθούμε, μπορεί νά ξανασμίξωμε.. Έγώ 
δμως δέν τό θέλω πλέον αΰτο. "Αν ξανα
σμίξωμε τότε τίποτε πειά δέν θά μπορέση 
να μάς χωρίσρ. Κ’ έμεΐς πρέπει νά ζούμε 
χωρισμένοι. Πρέπει, κακό μου κορίτσι. 
Έσύ θά γλυκάνρς τόν πόνο σου πιρνόντας 
τής ημέρες σου μέ πλάνες αγάπες. Κάποιες 
λαμπάδες πού θ’ άνάψουν δίπλα σου καί 
κάποια στέφανα πού b’ άιτικρύσρς θά σέ 
κάμουν νά ξεχάσιις τό πένθος πού σκεπάζει 
τήν καρδιά σου γιά τό πονεμένο τ’ άγόρι. 
Κ’ έγώ, έγώ πού θά θάψω πλέον τήν άγάπη 
μου κάτω άπό τής βιολέττες, έγώ 9ά δώσω 
το χέρι μου γιά νά τό χαϊδέψουν, γιά να 
τό σφίξουν, γιά νά τό θερμάνουν δυό άλ
λα χεράκια πονετικά. Κοί τότε θά ποθή
σω πάλι τή ζωή

Δόστε μου τώρα πολλές βιολέττες σεμνές. 
Μ’ αυτές θά στοΛσω τόν ιάφο τής πεθα- 
μένης άγάπης μας, πεισματάρα γατούλα. 
Μ’ αυτές θά χαιρετήσω τή νέι ζωή

‘Αλλοίμονο δμως! Κάθε ζωή χωρίς έσένα εί
ναι σκληρότερη άπό τό θάναιο.Σκληρότερη.

ΕΣΠΕΡΟ Σ

τ ο  Κ Ο Κ Κ Ι Ν Ο  X P 2 j V I A  Τ Η Σ  Π Α | Η Π Ρ Η Σ

Πάσχα. Τά κίκκινα αύγά επά\ο) στά λαμ- 
πρόφωιια, τό ευαγγελίζονται «πό μαχρυά στό 

Τά μοσκοβόλημα τών σουβλιομίνων αρνιών 
πού χορεύουν τό χορό τοΰ ξεφαντώματος, έπά
νω άπό τ ’ άναμμενα κάρ63ΐινα, τό επαναλαμβά
νουν κ’εκεΐνα στήν ϊαφρηοιν. Τά διαλαλοΰν τά 
Ολοκόκκινα μάγουλα τών κοριτσιών, ντυμένα 
στά γιορτινοί των, τά τόσον αιθέρια γιορτινά τοϋ 
καλοκαιριού καί ή παπαροδ' ες ρέσα στά γρασί
δια μέ τά πορφυρά τους φουατοίνια, άνεβαίνον- 
τας στήν άκρη χ.ΰ μίσχου των, σκορπίζουν ατούς 
κάμπους τούς γιιορτινούς χαιρετισμούς των.

Ποτέ τό αίμα πού χάνεται δέν είναι τόσον 
φλογερό, όσον είναι έκεϊνο, πού πλέκει αύλακας 
άπό ρύσσο/, όταν χύνεται άπό τό λαιμό τών 
αρνιών είς τ ί  λιθόστρωτα τών σπιτιών καί ποτέ 
το φιλί πού υπόσχεται νά δημιουργήι  ̂ μιάν ευ
τυχισμένη οικογένεια δέν είναι τόσον κόκκινο 
στά χείλη τών έρωτευμένων, όπως τήν ήμέρα 
πού έ θιος τής άγάπης έιίνοςε τό σουϊάριον 
κοί τής βαρειά άρωιατισμένες λουρίδες, μέ τής 
όποιες τον είχαν τυλιγμένον ή ξανθές Μαρίες 
τής Παλαιστίνης.

Η φύσις όλη είναι βαμμένη μέ τά χρώμα τής 
βίας τοΰ ισχυρού εναντίον τού άδυνάτου, άκρι
βώς έπειδή την ήαίραν αύτήν ό κόομος τού αί
ματος κατελύθη. Ό Άρχιερεύ του ’Ισραήλ ποΰ 
έμπαινε μέσα στά ’Αγια τών "Αγιων διά νά ραν
τίσω μέ τό αίμα τοδ θύματος τά χρυοά Χερου- 
6ε μ, τά όποία ε^ερναν τά φτερά των έπάνω 
άπο ττν κιβωτόν τού μαρτυρίου, έχει άντικατα- 
σ αίή. Ο διάδοχός του, δ Άρχιερεύς τής θρη- 
αχε ας, 7ico κιτέλυσε χόν σκλ̂ ,ρόν σι>(ΐβ̂ λισμον 
xcD παλαι&Ο κόσμου, σκορπίζει Ίώρχ εαάνω stg 
τό θυσιαστήριον τής ήμερότητος τούς γλυκείς 
χυμούς τών ρουβινοχρόμων σιαφυλιών, τά όποία 
συμβολίζουν χτ,ν άγνήν ζ«»ήν τών αμπελώνων, 
τήν δυναμοποιάν άνταπόδωσιν τής έργασίας, τήν 
εύ|>ροσίνην χής Απλοϊκής καρδιάς, όταν γεύε
ται τό βράδυ, γύρω εί; τό οικογενειακόν τραπέ- 
ζ'ι τούς καρπούς τών ημερησίων κόπων της.

’Από τά ένα μέρος ό Μωϋοής διατάσαων τούς 
Λευίτας εις τήν έρημον τής ’ Αραβίας νά σφά
ξουν τός φυλάς, αί όποίαι έπροσκύνησαν τόν 
χουσούν μόσχον. ’Από τό άλλο μέρος δ 
’Ιησούς, ζηιών άπό τού σταυρού του χάριν διι 
τούς βισανιστάς του, ή σκληρότης καί ή έπι- 
είκεια, τά αίμα καί τό κρασί, τό παρελθόν καί 
το παρόν, νά τί είδους σκεψεις μού φέρνει ή 
ιδία τών κόκκινων αύγών έπανω άπό τ ’ άφράτα 
λαμπρόφωμα, ή χνίσοα τού σουβλιστού άρνιού 
καί τά πορφυρά μάγουλα τών κοριτσιών πού 
σέρνουν τό χορό έπάνω στά γρασίδια τά κεντη
μένα μέ παπαρούνες.

Ο ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Ο άνθρωπος φθάνει είς τό κατακόρυ- 
φον τού βάρους του περι τό τεσσαρακοστόν 
τής ηλικίος του καί αρχίζει νά χάνχ), άπό τό 
(ίΟόν κι* δοτερα.

Μία παραμάνα πίνουσα σπίρτα τά με
ταδίδει καί εις τό μικρό.

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΑΡΜΕΝΗ
. υ π ο  L I D

(Συνέχεια έ/C τοϋ προηγουμένου)
"Ενταύθα ή ώ}αία Σουλτάνα έκράτηπε τόν λόγον καί έδηξε τά 

χείλη μέχρις αίματος, διά νά συγκρατήση τούς λυγμούς, οί όποιοι 
άνή»χοντο έκ τού στήθους της. . , ,

•Αλλ' αίφνης βήματα αντήχησαν εις τόν προθάλαμον και η Λαη 
ένεφανίσθυ περιχαρής, καί άνακράζουσα : ;

—Σουλτάνα μου, έρχεται ό Λαλάς!.... έρχεται! στασου λίγο νά 
οέ καμαρώσω!. .. Δ6οε μου τό χέρι οου νά τό φιλήσω.

Καί ή άγαθή θαλαμηπόλος έφερε τήν χεΐρα της δεοποίνης της 
εις τά χείλη της. , ,

Ή  Χαϊδίν συγκινημένη απο την διαχυσιν αυιην, μόλις ηουνηΟη 
νά συγκρατη6ή. Άνέπνευσε βαθέως, διά νά διακόψχι τούς έπιμό- 
νως άνερχο,αένονς λυγμούς καί άπήντησε διά σταθίβάς φωνής;

—Έμπρός, Ζαή! πέραοε πρώτη. Ό  Αύθέντης δέν πρέπει να
περιμένη·  ̂ , _

— "Α, βέβαια Σουλτάνα μου, δέν πρρπει. πα, πα, πα!.
Ή  Ζαή έξήλθε τοΰ θαλάμου, ή δέ Χαΐδίν, άχολουθήοασα αύτην

μέχρι τής θύρος, έστράψη έκβϊθεν καί, τείνοοα μακςόθεν τίν υπο 
τών λεπτών τριχάπιων καλυπτόμενον βραχίονα της έιίνησε τους 
δακτύλους της "πρός τόν Τιγράν είς οημεΐον άποχαιρετισμοΰ και 
έψιθύρισε, κατά τρόπον ώυτε μόνον παρ* αύτού να άκουσβή :
—Όνούρ όλα! (εύτΰχει). «, , . α

Έκλεισε τήν θύραν οτισθεν της και έξηλτε διά μεοου του
προθάλαμου...

Ό  Ά β δ ο ΰ λ  Χ.*μ.1τ καί τδ 14ί>άτος το·ί

Ή  Α. Αύτοκρατορική Μεγαλειότης, ό Σουλτάνος Άβδοΰλ Χα- 
μιτ Χάν, ό πρώτος έφένδης τοϋ ‘Οθωμανικού Έθνους, αποτελεί 
σήμερον μεταξύ ιών μοναρχών τής Ευρώπης προσωπικοτηιο, τήν 
οποίαν ούδείς δύναται νά καθορίσυ·

‘Υπάρχουν μεταξύ τών έμπίσνων του άνθρωποι, οιτινες νομί
ζουν ότι τόν γνωρίζουν καλώς· άλλ’ οι άνθρωποι ιυτοι, τήν στιγ
μήν, όπου δύνανται νά πειοθοϋν ότι τόν γνωρίζουν καλώ;, δέν υ.ταρ
χουν πλέον μεταξύ τών ζώντων! , , ,

Μία υποψία τούς διαγράφει άπό τήν ζωήν, και εις οτιγμήν ο
πού ή περί τοΰ μονάρχου γνώμη των μετοβ ιλλεται, ούδείς του ίων 
δύναται πλέον νά διακήρυξη τήν μβταβολήν τής γνώμης του.

Λέγουν ότι ή Μεγαλειότης του πάσχει άπό διαρκή μανίαν κανα- 
διώξεως- δέν είνε απολύτως αληθής ή ιδέα αύτή. ‘Η και’ αυτοί 
καταδίωξις είναι αληθής καί πραγματική, ό δέ Σουλτάνος δέν 
πράττει άλλο, είμή ό,τι θά έπραττε πας άλλος άνθρωποι, εμπνιό 
μένος άπό τδ ένστικτον τής αυτοσυντηρήσεις.

Έάν πράττει κάτι πλειότερον πρός c0v σκοπόν τής ουντηρη ειος 
ταύτης, τούτου αίτία είνε οτι έτυχε νά γεννηθϋ μονάρχης, έχων δι
καίωμα ζωής καί θανάτου έπί τών υπηκόων του.

Έάν λοιπόν ύπάρχη τρομερόν έν τη περιπτώσει ταύτχ], τοϋοο 
δέν έγκειται είς τό ότι φο εύει, άλλ* είς τό δικαίωμα τοϋ νά φο- 
νεύτ). Τδ ένα τοϋ τό έδωκεν ή φύσις, τό αλλο τού τό παραδίδει τό 
πολίτευμα Φονεύων φρουρεί δύο τινά, τα οποία θεωρεί σπουδαία* 
φρουρεί εαυτόν, φρουρίϊ καί τόν θρόνον. Διπλοϋν ένστικτον τό 
όποϊον φυοικώς διπλασιάζει καί τόν φόβον τοΰ κίνδυνου ^

Καί ό φίβος ουιω δέν είνε δι’ αύιόν μία νόίος ώρισαενη και 
δυναμένη να Οεραπευθή- είνε μία διατάραξις ολοκλήρου τοϋ οργα
νισμού, βίδα, ή όποία μετεστρέφεται καί παραλύει ολόκληρον ιό 
σύστημα τής τε ηθικής καί τής σωματική; ύποστάαεώς του.

Επομένως, έάν ό Σουλτάνος φονεύει, φονεύει, άπλούστατα, διά
νά μή φονευθί· , ,α

Τό ένστικτον τοϋ ανθρωπίνου κτήνους είνε ενα μικροβιον, το 
όποϊον ευρίσκει άφθονώτέραν τροφήν πάντοτε υπό τήν βασιλικήν
ποοφύραν. ·«* α ' , .. . .

Λέγουν δτι ό Σουλτάνος είνε θηρίον εινε αλήτες, αλλ εντός 
τών οφθαλμών του κατοπτρίζονται συνήθως ά>θραποι, cl οποίοι 
σκέπτονται περί αύϊοϋ ώς θηρία. Λέγουν δτι άποπνεει πάντοτε θα- 
νατον είνε αληθές' άλλ’ ή άτμόσφαιρα πού τόν περιβάλλει εΤνε 
παγερά καί αύτή ώς πνοή τοΰ θανάτου. ’Αποπνέει ό,τι άναπνέ3ι. 
Έάν αί περί αύτού σκέψεις τών σκεπτομένων υποτελών του ήδύναν- 
το νά στερεοποιηθούν καί νά λάβουν μορφή·, θά ελαμβανον όλαι 
αχημα εγχειριδίων ώς έκεϊνο τό οποίον ό Αρμένιος είχε κ̂ρύψει 
έντίς τής μεταξωτής περικνημίδας μιάς γυναικός, πού ώδηγεϊτο είς
τήν κλίνην του. n ,

Δέν σημαίνει τίποτε έάν τό έγχειρίδιον τοϋ επιτεθεμένου συνωμό
του σφυρηλατήται άπό τόν χάλυβα τής έλευθερίας, καί έάν τό πι- 
στόλιον τοϋ άμυνομένου μονάρχου πληρούται άπό τόν μολυβδον τή; 
τυραννίας. Σίδηρον ή μία, μολυβδον ή αλλη.  ̂ (

*Η ελευθερία καί ή τυραννία Ιχουν δυσιυχώ; τα αυτά δικαίως 
ματα έπί τοΰ άνθΟωπίνου βίου, όπως ή ήμέρα καί ή νύξ επι τοΰ 
βίου τής γής. Δένι μάχονται τόοον μεταξύ των ώς δυο αντίθετοι ου- 
σίαι, όσον ώς δύο άντίθετοι ίδέαι. Έάν ή πρώτη περιορίζΉ ολι- 
νώτερον τήν άνθρωπίνην ψυχήν άπό τήν δευτέραν. τοΰτο δέν ση
μαίνει καί δτι ή δεύτερα δέν έχει τό δικαίωμα ν’ αμύνεται υπερ τοΰ 
νομιζομένου δικαιώματος τοΰ προορισμού της. _ __

Είπον άλλαχοΰ, ότι ή έλευθερία είνε έκρηξις̂  και οχι εμπνευσις-
άλλά καί ή τυραννία είνε ωσαύτως Ικρηξις δι* έκείνους οι οποίοι 
αμύνονται υπέρ αυτής. Είνε δύο έκ διαμέτρου άντίθετοι πολοι, οι- 
τινες έξερεύγονται ίσον πΰρ καί μετά τής αυτή; δυαμεως. Φανα
τισμός καί έδώ, φανατισμός καί έκεΐ. , ,

Καί οΰτω τΛ πιστόλιον τής δευιέρας μαχεται κατά του εγχειριδ ου
τής πρώτης, μέ τήν αύτήν άντοχήν, καί ιδού διατί τό αιμα_ βάφει 
μέ τήν αύτήν πιχνότητα τήν ποφύραν τοΰ δεσπότου και του ουνω-
μότου τόν μανδύαν. ,

Έάν ή ελευθερία κατέχη γοητρον, και η τυραννία δέν κατεχχ)
τοϋτο άποτέλεϊ ζήτημα διαφορετικής άντιλήψεως, έξαρτωμενον συ
νήθως άπό τάς συνθήκας τοΰ βίου τών αποστόλων εκαστης

( Ά λ Ο λ ο υ θ ε ί )

ΟΙ ΑΟΛΙΟί ΤΩ\ ΑΘΗΝΩΝ
υ π ο  κ ο ν δ ^ λ α κ η

(Συνέχεια έκ χου προηγουμένου)
—Είμαι έρημος είς τόν κόσμον, δέ έχω γυναίκα, ούτε θέλω 

νά έχω, δέν έχω παιδιά. Καί μόνον ή άγάπη σου μέ κρατεί είς 
αύτόν τόν κόσμον, όπου είμαι όλως διόλου ξένος... Έλα νά  ̂φύ
γουμε, Μαριώρα, νά πάμε μακρυά, *ς τήν Πόλι, ‘ς τή Σμύρνη,
‘ς τήν ’Αλεξάνδρα... θά είσαι βασίλισσα μου καί θά είμαι οκλα- 
β >ς σου- θά δουλέψω άκούραστα γιά νά σοΰ κάν<ο ό,τι ζητήσρ ή 
όρεξίς σου, γιά νά σέ βλέπω ευτυχισμένη καί γελαστή, νά ζώ κ’ έγώ 
μέ τή ζωή σου καί νά θρέφωμαι μέ τό γέλοιο σου... Έλα νά φύ 
γουμε, Μαριώρα.

—Νά φύγουιιε ! ,
Ή  λέξις αυιη ένεθύμισεν είς τήν νεάνιδα τόν αρρηκτον δεσιιόνΓ 

όοτις τήν συνέδεε πρός τι)ς ’Αθήνας «αί τήν οικίαν εις ην υπη- 
ρέτει, δεσμόν τ^ν όποιον έπί σαγκήν είχε λησμονήοει έν τφ υχεανίο 
τοϋ οίκτου είς δν τήν έρριψαν οί λόγοι τού υποδηματοποιού. Ν·* 
φύγπ ! Καί ήδύνατο αύτή ν’ άπομακρυνθή άπό τόν Τέλη_ της, του 
όποιου δ έρως ήτο άπαραίτητος είς τήν ζωήν της, ώς ό ατμοσφαι
ρικός άήρ; Καί μόνον αν έφαντάζετο τοιοϋτον χωρισμόν ηδυνατο 
νά τρελλαθή.

— Νά φύγουμε ! Τί λόγια εΐν' αύτά, ΜαστροκωνσταντΉ; Δεν 
συλλογιέσαι τά παιδιά σου καί τή γυναίκα σον; θά πχίς ο «  είναι 
κακόγνωμη ή γυναίκα σου, μά είνε γυναίκα °ου.̂  Και τα̂  παιοια 
σου, ι\ σούκαμαν τά κακομοίρα; Βγάλε της αυτές ττις ίοεες απο  ̂ το 
κεφάλι σου, Μαστροκωνσταντή, καί κύιταξε τή Οονλεια οου, αν«·- 
μάζεψε τή γυναίκα καί τά παιδιά σου. ΕΙμ εγώ νά σοϋ δίοω ουμ- 
βουλές τοϋ λόγου σου ποΰ ξέρεις τόν κόσμο καλλίτερα από μ εν ο; 
Έγώ σάγαπώ σάν αδερφό μου, Μαστροκωνσταντή, γιατ είσαι κα
λός άνθρωπος’ τό καλό σου είδα, τό κακό σου δέν είδα, άλλα 
δέν θέλω νά λές τέτοια πράμματα. Άντί νά μοϋ δώσης μια ουμ̂  
βουλή, ώς φρονιμώτερος ποϋ είσαι, νά μοϋ λές τέτοια λόγια .
"Α ! Μαστροκωνσταντή···

— Λοιπόν νάποθάνω έγώ; είπεν ό υποδηματοποιός με φωνήν η 
όποία ένόμιζες ότι έξήρχετο έκ τάφου, . „ , ,

—Ν’ άποθάνης! γιατί νάποθάνης; Έγω ισα ισα «ελω να πβ
δώ εύτυχισμένο, νά έχης έργασίαν σάν καί προτήτηρα, νά σαγαπ^ 
καί νά σε τιμφ ό κόσμος... Mi τόν καιρό δε θά ήίυχασχ) και >1 
κοκώνα Σταματίνα καί θά ζήσετε ί)ΐυχα καί καλά, ναναθρίψετε να 
παιδιά σας.

—Μαριώρα, εύτυχία γιά μένα δέ υπάρχει όπου_δέν είσαι σύ.
*Η νεανις έφαίνετο είς άκρον στενοχωρημένη. "Επειτα είπε:
 Μά τί απορώ κ* έγώ νά σοΰ κάμω;.·.. Έγώ είμ' ευχαριστη

μένη ’c τό σπίτι ποΰ είμαι τιόρ ·, θέλεις τό κακό μου;
—Είσαι εΰχαριστηιιένη; είπεν ό ύποδηματοποιος μετά πικοΐας, 

άτβνίζων αύτήν, ώς διά νά μανιεύσχι τό έλατήριον τής ευχαρ.στη 
σεως έκείνη . , ,Καί έξαφνα τά χαρακτηρίστηκα του συ'·εσ τοσθησ^ν ..εισιιονως.

— Καταλαβαίνω, έ^ηκολονθησεν, άγαπας τό γυιό τοΰ αφεντι
κού σου. , , α. ,Ή  Μοριώρα τόν ήτένισε μέ τοχύτατον έκπλήξεως ρλεμμα, ε- 
μεινεκατα«ό*κι>η καί άπό τόν σ.σιισμόν τη. έ*ρυψε το προσωπον 
δι' άμφοτέρων τών χειρών.

—Έγώ! έψέλλιοε. ,
Καί μή δυναμένη νά ψευσθή, διηυθύνθη, ως διά να κρυψη ϊην 

εντροπήν της, πρός την απέναντι θύραν.
Άλλ’ ό υποδηματοποιός τήν παρπκολουθησε.
—Γι* αΰτό *έν μέ θέλεις έμένο, έξηκολούθησε....................
— Νά χαρής το παιδιά σου, *ύρ Κωνσταντή, αφησ αυτη την 

ομιλία, είπεν ή νεάνις χωρίς νά στραβή MoJ x“TEl?.no^V κ . .
Καί μετά ταχύτητες άνέβΐ τι ς τρεις βαθμίδας της θυρας και 6- 

ουοε τό οχοινίον τού κώδωνος μέ κίνηοιν νευρικήν. , , „
—Τόν αγαπάς, άλλά δέν σάγαπά είπε μετά πικρίας ο υπόδημα-

τοποιός. , , , , *
Ή  Μαριώρα έηιράφη κάιωχρος και με τους .υραίοος καστανού,

όφθαλούς τη; τόν ήτένισε * 8ρια>γώ', ώ; πτηνόν πληγωθεν.
 ^έν σ’ άγαπΰ, σέ γελά, δυστυχισμένο κορίτσι, εξηκολουθησεν

ό Κωνσταντή; μετά σκληρότητος. Καί θάρθη μέρα ποΰ θά κτυπη-
σηε τό κεφάλι σου. , _ , r , , . ,

Τήν στιγιιην εκείνην ή θύρα ηνοίχθη και η Μαριώρα είπε
"Αχ! Μαστροκωνσταντή, πώς μέ βασανίζεις I μεθ ο ειοηλΟε

χωρίς νά κλείση τήν θύραν. , , , , ,
‘Ο Κωνσταντής έαει^εν έκεΐ έπι ικανήν ωραν άκίνηιος, υπό τον 

ήλιον, ώς άπολιθωΟείς ύτό τής άπελπισίσς πρό T̂ c ημιανοίκτου θυ- 
ρας κηλιδών τήν λευκότητα τοϋ τοίχου και τοΰ πεζοδρομίου με την
σκιάν του

Καί επαναλάμβανε μουρμουρίζων:
— Δέν σάγαπφ δυστυχισμένο πλάσμα... και θά σε καταστρεψΉ

ΧακΈηειτα έστέναξε καί έπήλθε σιγά σιγά, κεκυφώς_ώς εξηκοντού
της γέρων, μόλις σόρων τό συντετριμμένον εκ των ταλαιπωριών
σώμά του. 4’ΐ '*’ ‘ ,

Μετ* ολίγο» δέ, ώς έάν άνέμενον τή» άποιιάκρυνσίν του, έξηλθον 
ή Μαριώρα καί ή Δέ-ιπω καί διά χής όδοΰ Κηφισσιας δ,υθυνθηοαν 
είς τήν λεωφόρον Ήρώδου τού ‘Αττικού, ζωηρότατα κρυφομιλουοαι. 

Ή  Μαρ ώοα έφαίνετο άκόμη μελ«γχολική._ , , ,
Τί κοΐμα νά χής δηλητηρίαση δ Κωνσταντής τήν χαράν με τήν 

W « v  " -έβ α ιν ε^  άφΓηθή πρός τήν φίλην της τό μ= όν, 
όπερ άπό τής πυρελθουσης νυκτός την επληρου ηδίστης ουγκινη

° ε(·Α>λ” ολίγον κατ’ ολίγον ή χαρά άπιδίωκε τά νβφη χής μελαγχολίας 
άπό τό καθαρόν μέτωπό- τη; καί ή πένθιμος μορφή του υποδημ«το- 
ποιοϋ, άνατείνοντος τήν ισχνήν χεΐρα ως εν άρ<ί επαναλαμβανοντ^ 
«6έν σίγαπν, δέν σάγαπά' σέ γβλ .̂ δυστυχισμένο κορίτσι», έξηλείφθη 
άπό τήν φανχασίαν χης, ύποχωρήϊασα εις γλυκυχαΐϊ ονειροπλημα .

(Ά κ οΧ ονθ ει)



Η Ω Ρ Α Ι Α  Κ Α Σ Σ Ι Α Ν Η
Ά ρ .  10 (Συνέχεια έκ ζον προηγονμέ*ον)

— Καλά. εσκέφθηκε. ή Κασσιανή με άγαπα... τόσο το καλλίτερο.
, Αλλά μεσα στην ψυχή του δέν ένοιωθε τόν πόθο πού είχε άλλοτε

■νοιώσει γιά την Κασσιανή. Ενοιωθε μίσος τώρα. μίσος πού άλλο όέν 
"ήταν παρά μία άπάδειξις τής άγάπης του πού είχε ςυπνήση κ’ ήταν 
μεγάλη τώρα καί ήτον φλογερή ή άγάπη του.

~7 Κα<Ι̂ ανή. έφώναξε έξαφνα σάν νά είχε τρελλαθή. ορκίζομαι 
οτι θ* συντριψω τόν καινούργιο ερωτά σου. 'Ορκίζομαι δτι ουδέποτε 
θα ύπανδρευθίίς τόν Άκίλλα.

Επήρε στά δυό του χέρια τά μαραμένα τριαντάφυλλα κοί τ «  μά- 
•οισε, τα κατάκοψε καί ειπε :

„ 7  Οπως μαοηθηκαν τά λουλούδια σου αύτά, Κασσιανή, ετσι θά 
μαδήση καί ή σημερινή σου ευτυχία.

α , Μ ία  βαβιλιχή διαταγή
Ενας από τους στρατιωτας τής βασιλικής φρουράς έφερε στον Ά -

π“ ?αΚ·ονί)ν τών γάμων του, μίαν διαταγήν τοϋ Θεοφίλου. 
0̂ συμοασιλευς εκαλουσε τόν Άκίλλα στά άνάκτορα. ’Έπρεπε νά πάΐ2 

■αμέσως, συνοδευόμενος ομως από τόν στρατιώτην έκείνο τής Βασιλι
κής φρουράς.
< Ρ  ^,κί^ ,α<’ παΡετήΡΊ15εν ύποπτα τόν αγγελιοφόρον στρατιώτη. 
Η αιφνιοία αυτή προσκλησις τοϋ Θεοφίλου τού έφαίνετο πολύ παρά

ξενη.
Οπωσδήποτε» ετοιμάσθηκε δσο γρηγορώτερα μποροϋσε. Έφόρεσε 

την στρατιωτικήν του στολή, έπηοησε στ* άλογό του καί είπε- , στόν 
στρατιώτη τής βασιλικής φρουράς:

—  Πηγαίνουμε.
Εβγήκαν απο την αυλή τοϋ μεγάρου τοϋ Άκίλλα καί έπήραν καί 

οί δύο τόν δρόμο πού έφερνε στά άνάκτορα, δπου δ Θεόφιλος' μέ α
γωνία περίμενε νά δη τον Άκίλλα, τδν εΰτυχισμένον αύτόν άρχοντα, 
που ετόλμησε ν ά,γαπήση την Κασσιανή καί είνε τήν μεγάλτη τύγγι 
ν’ ανταγαπηθ^. , · _- - _ *

Μαϋρες σκέψεις έτριβέλιζαν τό*μυαλά τοϋ Άκίλλα. Μιά άπαισία 
•οε προαισθησις τόν κατατυραννοϋσε. Έβάδιζε πρός τ ’ ανάκτορα κ’ ένό- 
μιζε δτι βαδίζει τήν όδόν τοϋ μαρτυρίου. Δέν έγνωριζε ού’τε αύτός άπό 
που προέρχεται ή ανησυχία του Δέν ήξερε τώ γιατί.

Τέλος ό Ακίλλας^ υιτερα από πορείχ μ.ισή; ώρας, ερθασε στ* άνα - 
? 7 0 Ρα., Ρ, ειδοποιήθηκε άμέσως γιά τήν άφιξίν του χαί σέ
λιγο ο'- ουο ανδρες πού έλάτρευαν καί οί ούο τήν Κασσιανή, εύρίσκοντο 
δ ενας απέναντι στόν άλλο.

Χχιρε Ακίλλι. τοϋ ειπε δ Θεόφιλος μόλις τόν είδε. Έσύ θά 
τιμωρήσης τούς καχούς.

Ποιοι είνε οί κακοί ; ήρώτησε μέ απορίαν δ Άκιλλας.
Σικελοί, άπήντησεν ό Θεόφιλος.

Καί προσέθεσε :
, , Είσαι στρατηγός σήμερα, ώ Άκίλλα. Δέκα χιλιάδες άνδρες, 
απο του; καλλίτερους τοϋ βασιλικού στρατοϋ, θά έπιβιβχσθοϋν έντός 
τής ημέρας στά πολεμικά πλοία. Τό βράδυ, δ κρχταιάς στόλος θά είναι 
έτοιμος να σέ συνοδεύση στή Σικελία.

Καί πότε Οά πλεύσω στήν άπιστη κείνη χώρα, ώ συμβχσιλεΰ ;
" Αύριο προτοϋ άνατείλη ό ήλιος.

> ι̂ ? 10ν [ Δηλαδή την ημέραν άχριβώς τοϋ γάμου του. »Στή σκέψι 
αυτη δ Ακιλλας ησθάνθη τδ αίμα του ν’ άνεβαίνη μονομιάς στό κε
φάλι του. Τά μάτια του θαμπώθηκαν. 'II ψυχή του έπεφτε σ’ ίρείπια 
καταστροφής, η καρδιά του κατεσπχρασσετο άπό τήν όδύνη. Στήν υπέρ
τατη έκείνη στιγμή τής μεγάλης του'άπογνώσεως, έφώναξε:

Οχι, συμβαοιλεΰ ! Άδύνανον ν’ αναχωρήσω αύριο.
°,,1 Σικελοί, ώ Άχιλλα, έτοιμαζο/ται νά μας έπιτεθοϋν.

, , ~  Α-υριον δμως έπρόκειτο νά έορτάση ή ψυχή μου. Αύριο είναι 
ή ήμερα τοΰ γάμου μου.

— Α,λλοιμονο στόν στρατιώτη έκείνο πού θέτει τήν γυναίκα έπά
νω au<j την πατρίδα.

Αλλοίμονο, ώ Θεόφιλε, στον άνδρα πού σπαοάσσει τήν φυγή 
μιας παρθένου. ,

—  'Η Σ ^ελία θά μας έπιτεθί, ω Άκίλλα.
Καί ή ψυχή μου χάνει τό παν.

, ~  Οταν γυρίσης νικητής θά γίνουν τότε οί γάμοι σου καί ή χαρά
* ®̂ισ®*νθης θά είναι διπλή. Φϋγε αύριο προ τής άνατολής τοϋ

·ου. Οσο πειό γρήγορα φθασης στή Σικελία τόσο πειό γρήγορα θά 
γίνουν και οι γαμοι σου με τήν Κασσιανή.

—  'Υπακούω, έψιθύοισε δ Άκίλλας.
, Ε*“ Τε δ Άκίλλας άπό τ ’ άνάκτορα μέ τήν ψυχή καταλυπημένη 

κ ετρε,ε αμέσως γιά νά συνάντηση τήν Κασσιανή.
—  ’Ω γενναίε μου, τοΰ είπε ή Κασσιανή, μόλις τόν είδε. Ά ρ γη 

σες. Ο ήλιος έχει άνατείλει τόσες ώρες κ’ έγώ ήμουν, Άκίλλα, στό 
σκοτος. Ηλθες καί έγινε άμέσως φως.

-~7 Κ*5®ιανΊί μβυ; άπήντησεν δ Άκίλλας, θά έχης άχόμη τό θάρ- 
ρος,να μείνης στά σκότος ;
*«·»“ 7 τ ?°μάζεις, άπήντησε μέ συγκίνησι ή Κασσιανή. Είσαι τα
ραγμένος και ωχρός, σχεδόν είσαι φοβισμένος καί αν δέν άπατώμαι μέ 
ουσκολία κρατας τά δάκρυα σου. θεέ μου, τί τρέχει, Άκ ίλλα ;

—  Φεύγω, έψιθύρισε έκείνος
—  Πότε ;
— Σήμερα.
—  Πού πας ;
—  Γιά τή Σικελία.

( Ά  κολοοθεΐ)

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟΥ ΟΘΩΝΟΣ
Ά μ δ . 26 (Ιννεχεια. .υϋ προηγουμένου)

—  Άκοϋστε έμένα. Αισθάνομαι δτι ή ζωή μου φεύγει λίγο-λίγο. 
Μέρες θά ζήσω άκόμη.

—  Μα δέν ακόυσες τί είπαν οί γιατροί ;
—  Τι είπαν ;
—  Ότι σέ λίγες μέρες θά είσαι έντελώς καλά.
—  Πι«ς θά γίνω καλά αφοΰ νοιώθω τήσφαίρα μέσα στο μυαλό μου;
Ό  γιατρός πού έμπήχε μέσα στο δωμάτιον έχείνη τή στιγμή

παρεχάλεσε τόν Χατζηπέτρο νά μή όμιλί πλέον μέ τή Μαρία, άλλ* 
νά τήν άφήση ν’ ά^απαυθΐ.

— Πώς τήν βλέπετε τήν θέσιν της; ήρώτησεν ιδιαιτέρως τόν για- 
τρδ δ Χατζηπέτρος.

— Πολύ κρισιμον, άπήντησεν.
— Γνωρίζω δτι η πληγή της είναι σοβαρά, είπεν δ Χατζηπέτρος, 

θέλω δμως να πιστεύω δτι υπάρχουν έλπίδες.
—  Αύτά Οά τά δοΰμε δταν γίνη ή έγχείρισις. Δυνατόν ή σφαίρα 

ν® ®Χ7Ι ένσφηνιοθή είς τά μετωπικόν όστοϋν, δυνατόν δμως καί νά εχη 
εισχωρήσει βαθύτερα. Εις τήν πρώτην περίπτωσιν ελπίδες σωτηρίας 
ύπάρχουν άρκεταί, είς τήν δευτέραν δμως...

—· Εννοώ, έψιθύρισεν δ υπασπιστής.
Συνέστησε κατόπιν στόν γιατρό νά καταβάλη κάθε προσπάθειαν 

διά τήν σωτηρίαν τής Μαρίας, τοϋ έτόνισε δέ δτι δι’ αύτήν ένδιαφέ- 
ρετο'σπουδαίως δ βασιλεύς. Κατόπιν δ Χατζηπέτρος έχαιρέτησε τάν 
γιατρό και έφυγε άπό τό νοσοκομεϊον κατευθυνόμενος σπίτι του, οποί» 
έναγωνίως τον έπερίμενεν δ Όθων.

— Έ , λοιπόν, τοϋ έφώναξε δ Όθων μόλις τάν είδε, τί είπεν δ 
γιατρός ;

—- "Οτι θά γίνη έγχείρισις, άπήντησεν δΧατζηπέτρος καί δτι μετά 
τήν έγχείοισιν θα μπόρεση ν ’ αποφανθή γιά τήν κατχστασι ττς.

"Ένας βαθύς στεναγμός έξέφυγεν άπο τδ στήθος τού Όθωνος.
Το ηςευρχ, έψιθύρισε. Ή  κακή μοίρα μου δέν έξευμενίσθη

ακόμη.
’Έμεινε γιά λίγα λεπτά σκεπτικός. Κατόπιν, αποτεινόμενος πάλι 

στόν ύπχσπιστή, τού είπε :
Χχτζηπέτρε, τι ιδέαν έχεις· γιά τήν δολοφονικήν απόπειραν; 

Υποψιάζεσαι κανένα;
—  'Η Μαρία γνωρίζει τόν δολοφόνον, Μεγαλειότατε,
—  Ή  Μαρία ; Πώς γίνεται αύτό ;
— Δεν γνωρίζω.
— Μοϋ φαίνεται περίεργον.
— ‘Ίσως να ύποθέτη μόνον.
— Καί ποιός είναι αύτός, Χατζηπέτρο ;
— Ό  άόελφός της. Ό  Μέμος Μπαλαούρας.
Ό  Όθων συνέσφιξε τούς γρόνθους του καί έδάγκασεν τά χείλη 

του μέχρι; αϊματος.
—  Π^λιν αύτος ! Ο Καναρης λοιπόν έργάζεται συστηματικά γιά 

νά μέ έξοντώση.
Έπεισμωσε τώρα δ βασιλεύς καί Ιτρεμε άπό τό πείσμα τΟυ. Ό λων 

του τών δεινών εθεωρού-τε τώρα ύπαιτιον τον Κανάρην. 'I I  διάνοια 
του είχε σκοτισθ^ και η ψυχη του κατελήφθη έξαφνα άπό τήν μανίαν 
τής έκδικήσεως. Δεν έσυλλογίζετο πλέον τήν Μαρίαν., ή όποια ίσως 
νά άπέθνησκε στό νοσοκομεϊον. "Ενα μόνον άπασχολούσε τώρα τήν 
σκέψιν του : ΓΙώς νά εκδικηθ? τάν Κανάρην, ιόν μοιραίον αύτάν άν
θρωπον, δ όποιος ήρχετο να τοϋ καταστρέψη τήν ευτυχίαν είς στιγ
μήν πού κατόπιν τόσης αγωνίας καί τόσων δοκιμασιών ένόμιζεν οτι 
κχτέκ:ητε.

Χχτζηπετρε, ειπε σέ λιγο δ Οθων. Πρέπει νά δώ άπόψε τόν 
Πρόεδρο τής Έθνοσυνελεύσεο>ς.

— θά τον καλέσω άμέσως Μεγαλειότατε.
~  Άπεφάσισα νχ μιλήσω στή βουλή, είπεν δ βασιλεύς καί νά έκ- 

θεσω ένώπιον τών πληρεξουσίων τούς λόγους δια τούς όποιους παρη- 
τήθην. Εννοείς δτι κατ’ αύτάν τδν τρόπον δ Κανάρης θά πληγή κοίι- 
ραιως. Είμαι βέβαιος δτι όλο·, οί πληρεξούσιοι θά μέ δικαιολογήσουν 
καί θά ταχθούν μέ τδ μέρος μου.

— Ιΐαντα ήσαν μέ τό μέρος σας οί πληρεξούσιοι.
Τό γνωρίζω αύτό.

1’ά ζήτημα, τής παραιτήσεως τοϋ Όθωνος ήλλαξε τώρα φασιν. 'Ο 
Ό  Όθων άνελάμβανε τόν άγώνα έναντίον τοϋ Κανάρη. Οί δύο άντί- 
παλοι Οχ συνηντώντο είς τό πεδίον τής μάχης. Ποιον τώρα θά ήτο 
τά αποτέλεσμα τής μάχης αύτής ; θά ήτο ύπέρ τοΰ Όθωνος ; θ *  
ήτο ύπέρ τού Κανάρη;

Ό  Χχτζηπέτρος έσπευσε νά εΐδοποιήση τόν Πρύεδρον τής Έθνο- 
συνελεύσεως, ένω ό ’Όθων άπεσύρετο δια ν’ άναπαυθή όλίγον. Αί πε- 
ριπέτειαι τής κικής εκείνης ήμέρας τόν είχαν κουράσει πολύ. Καί τά 
μοιραίον τάν έρρ^τε τώρα είς νέας περιπετείας.

Ή  όογή του είχε κοπάσει όλίγον καί ή σχέψις του έστράφη πάλιν 
πρός τήν Μαρίαν. Διά μίαν στιγμήν τήν έφαντάσθη νεκράν κα'ί ήρχισε
νά χάνη τόν νοΰν του. ’Έβλεπε τότε τόν έαυτόν του παντέρημον εις
τάν κόσμον, έν τω μέσω άνΟρώπων, οί δποίοι έπεζήτουν τήν έξόντω- 
σίν του. Κανένα’ δέν θά είχε πλέον νά τόν άγαπήση, νά αισθανθώ συμ
πάθειαν διά τά δεινά του, νά τόν πονέση, νά τάν παρηγορήση. ’ Εκείνη 
ή όποια είχε γίνει γι’ αύτόν δ καλός άγγελος τοϋ ελέους καί τής ά- 
γαπης, ήτο ηδη νεκρά... Και αυτός μονός, αοικημενος, σπαραγμένος, 
χωρίς έλπιδα, χωρίς όνειρα, μέ καρδιά πληγωμένη, έπήγάινε κάθε άπό- 
γευμα γιά νά ρίξη λίγα λουλούδια στόν τάφο τού καλού του άγγέλου. 
7Ητο τρομερόν! (Ά χ ο λ ο υ θ ε ϊ )
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Κ Α Π Ο Ι Ο  ΠΑΛΗΟ,  
Κ ΙΤ  Ρ Ι ΝΙ Σ ΜΕ ΝΟ  Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΔΙΗΓΗΜΑ

Έγτντζοϋοαν γάρονμενα οί καμπάνες το χλιαρό 
-εκείνο Μαρτιάτικο πρωΐ, διαλαλώντας ο Ανατολή 
_και Δνοι τη μεγάλη εορτή πον εξημέρωνε. Ο ί κά- 
Οαργοι ήχοι των έοκορπίζοντο στον γαλανό ονρανο 
xai άντηχονοαν στά σπίτια γύρω και περα στην 
J ξοχή. ' , , *

'Η  κνρία Ιίολνξένη έσηκώϋηκε σήμερα  ̂ με την 
καρδιά βαρειά. Ά π ο  το παράϋνρό της έκντταζε 
£ξω τό άνϋισμενο περιβόλι της με της ενγενικες 
,πασχαλιές και τονς φανταχτερονς κρίνονς τονς 
λ ονομένους ηδονικά οτό ήλιόφωτο τον Μάρτιον.

— Πάσχα !... έφι&νρισε μονάχη της η κνρια 
Πολνςένη. Και αναστέναξε άπ ’ τά κατάβα&α τής 
καρδιάς της, κνττάζοντας με μισόκλειστα ματια 
πίσω στό παρελθόν, στά σβνσμένα νεανικά της 
.χρόνια. e !

— Έμπρός ! 'Ένα κτύπημα δειλό ακονστηκε, η 
ϋνρα άνοιξε, καί κάποιος έμπήκε μέσα.

— *Α ! έσύ είσαι, Χαρίκλεια ;... Καλΐ]μέρα !... 
Πώς με σνλλογίσ Ο η κες σήμερα, ύστερα απο τόσον 
καιρό ; ερώτησε με τήν μονότονη φωνή της η κν
ρία Πολυξένη.

'Η  Πολυξένη ήτο άλλοτε συμμα&ήτρια με τήν 
Χαρίκλεια στό Αρσάκειο. Άλλά άπό τότε έπερα- 
οαν τόσα χρόνια ! Σχεδόν ζωή ό?-όκληρη. Η  κυ
ρία Πολυξένη είναι σαρανταπέντε χρόνων σήμερα 
και ζη άπό χρόνια μόνη της σ ’ ενα μικρό έξοχικο 
σπίτι πον εχει στήν Κηφισσιά, ένω ή Χαρίκλεια^ 
είχε μείνη στάς Αθήνας. Γεροντοκόριτσα και οι 
δνό τονς σήμερα' έμπήκαν στή ζωή πειός ξερει με 
πόσονς πόθους' φευγουν τώρα ολομόναχες, αφοΰ 
ή τύχη δεν τής άφησε νά τούς εκπληρώσουν. ,.

eH  Χαρίκλεια έκρατονσε σφιχτά στα χέρια της 
μιά παληά ξύλινη κασσετίνα, τήν όποιαν εδωσε 
ττήν κνρία Χαρίκλεια και τής είπε :

— Είναι δικό σου.
— Δικό μον ; Καί ποιός μου τό στέλνει; Ποιος 

jj, 1 έ&νμή^ηκε έδώ, νοτερά άπό τόσον καιρό ; ερω- 
τηοεν ή κνρία Πολνξένη, πέρνοντας τήν κασσετίνα

• άπό τά χέρια τής Χαρίκλειας.
— Ό  κ. Γιώργος Παλλήνας...
— e0  Παλλήνας;!... Μά άπέϋανε πρό δεκαπέντε 

χρόνων. ** *
Και άνοιξε με ταραχή τό κουτί. Ενρήκε μέσα 

λίγες μαραμένες πασχαλιές κι ’ ενα γρά μ μ α Μ ε  
χέρια τρεμάμενα άπό τή σνγκίνησι, έπήρε τά άν&η 
εκείνα ή, κνρία Πολνξένη και τά έκύτταξε. ΙΙόσες 
αναμνήσεις τής εφερναν !... Τό μυαλό της επε- . 
ταξε πίσω, στήν ευτυχισμένη εποχή πον ηταν κι 
αύτή νέα και ώμορφη... ■ πόσον τήν έπεριτρι- 
γύριζαν τότε! Πόσο> προσπαθούσαν νά κατακτήσουν 
τήν καρδιά της!... Και σήμερα!... 'Ο  Γιώργος 
Παλλήνας ήταν ενας ά π ' αυτούς. Τήν είχε αγαπή
σει με πά&ος, με άλη&ινή λατρεία κ ι’έπροόπάΟησε 
νά τήν κάνη δική του. Άλλά ή κυρία Πολυξένη 
είχεν δλα τά κάλλη της τήν εποχή έκείνη, αρα 

.και δλο τό δικαίωμα νά φαν η άκατάδεχτϊ, και νά 
^μήν ϋποκύψ/ι στάς θελήσεις τον. Ό  Γιώργος Παλ
λήνας εφυγεν άπογοητενμένος γιά τόν πόλεμο πον 
είχαμε τότε με τήν Τουρκία και τόσο γρήγορα έμα- 
ϋ'εντηκε στάς Αθήνας ό θάνατός τον, ώοιε στήν 
καρδιά τής περιφανής Πολυξένης εμεινε κάτι τι 

-οάν τνψις οννειδήοεως, κατ ι σά νά τής έλεγε ο.ιι 
.έφταιγε κΓ αύτή γιά τόν πρόωρο χαμό τον.

Και τώρα, νοτερά άπό δεκαπέντε ολόκληρα 
χρόνια, λίγες μαραμένες πασχαλιές^ και ενα κ ιτρι- 
νισμένο γράμμα πού τής έστελναν απο μέρους του, 
τόν εφερναν πάλι ζωντανεμένο στήν άνάμνησί της... 
ΎΩ ! ό περασμένος, ό αγύριστος καιρός...

Άλλά ή φωνή τής Χαρίκλειας διέκοψε τάς σκε- 
χρεις της.

— Πρέπει νά σοϋ πώ τήν άλήϋεια, Πολυξένη... 
e0  Παλλήνας τήν εποχή εκείνη ήτον άρραβωνια- 
σμένος με μιά κοπέλλα πού τόν αγαπούσε με ολη 
της τήν καρδιά, και σήμερα θα ησαν ενωμένοι 
αν δεν... σε είχε γνωρίση. Ά π ό  τή στιγμής εκείνη 
<> Γιώργος έγινε ολόκληρος δικός σου. Στήν καρ
διά τον δεν εμεινε καθόλου θεσι για τήν μνηστη  ̂
του. Γ ι ’ άρκετόν καιρό δεν τής είπε τίποτε απο 
λεπτότητα, υστέρα δμως ήτανε γραφτό νά τής τό 
φανερώοη μονάχος του άκουσίως.

'’Ηταν και τότε Κυριακή τοϋ Παοχα, σαν και 
οήμερα, κ ι} επειδή ό Παλλήνας έτνχε v* απονσιαζη 
γιά δύο ήμέρας άπό τάς Άθηνας, έστειλε στό 
σπίτι τής μνηστής του ενα μπουκέτο πασχαλιές 
κι* ενα γράμμα γιά νά τής ενχη&η καλό Πάσχα.

'Ίσως μαντεύεις τ ί  σννέβη. Ά π ό  τή βια τον νά 
προφθάση τό ^αχνδρομεϊο, ό Γιώργος έστειλε κατά 
λάθος στή μνηστή τον τής πασχαλιές και τό γράμ
μα πού έγράφηκε γιά σένα !...

° Υστερα άπό ολίγες ώρες εννόησε τό λάθος τουf

έπήρε τό πρώτο τραίνο πού εφευγε και ετρεξε βια- | 
στικά στό σπίτι τής μνηστής του, γιά νά προφθάση \ 
νά διορθώση τά πράγματα. Δυστυχώς πολύ αργα. ι 
*Η  δυστνχιομένη άρραβωνιαστικιά τον, χ,ωρ'ις διο- I 
λον νά τόν περιμένη, εμαθεν πώς ό μελλων σύ- 
ζνγός της άγαπονσεν εσένα, και δτι δλα τά θερμά 
εκείνα λόγια τής επιστολής του ήταν γραμμένα γιά 
σένα. Έλνπήθηκε και προσεβλήθη τόσο, ώστε 
άπεφάοισε άμέσως νά μή ξαναϊδή πια τόν Γιώργον 
Παλλήναν ”Οταν έξαναπήγε στό σπίτι της δεν τόν 
έδέχβη, κ ι* αυτός δεν επέμεινε πολύ νά τήν ίδή. 
”Ισως-ισως και νά έπιθνμοϋσε κατά βάθος τή 
λνσι αντή. eΟπωσδήποτε λίγον καιρό επειτα έφν- 
γε, και δέν ξαναγύρισε πειά.

eH  φωνή τής Χαρίκλειας, ένφ τά ελεγε αντά} 
έβράχνιαοε λίγο, τά μάτια έδάκρνσαν και έπροση- 
λώθησαν στής μαραμένες πασχαίι'ες ποϋ έκρα- 
τοϋσε ή κνρία Πολνξένη. ’Έπειτα έξηκολούθησε: 

— 'Η  δυστυχισμένη μνηστή του δμως δεν άπεφά- 
σιζε νά τόν λησμονήοΐ/, κι * έγινε καλόγρηα. Και 
υστέρα άπό τόσα χρόνια λύπης και τύψεως, απε- 
φάσισε νά σον στείλη σήμερα τής πασχαλιές και το 
γράμμα τον Παλλήνα πού σον at>ήκονν... Σον τα 
έδωσα και τώρα... φεύγω.

Άλλά ή κνρία Πολνξένη δεν τόν άκονγε πειά. 
Έπήρε με σνγκίνησι τό κιτρινιασμένο αύτό γράμμα 
πού τής εστελναν μετά τόσον καιρό. Αύτή πον είχε 
οχίο}] τόσα ερωτικά γράμματα με αδιαφορία, 
εβγαλε με χέρια πού ετρεμαν τό παληό χαρτί άπο 
τό φάκελλο, καί τό έδιάβασε άργά άργά, μ ’ εν-
λάβεια, οά νά ήτοίν προσεν/^ή  Ή  ! λνπητερα
και γλνκειά μαζύ ένθύμησις !.,.. Πόσα λόγια άγα- 
πης πού είχαν σβνστί/ άπό τή σκέψι της, ξαναζού
σαν πάλι έμπρός της !... Κ ι ’ έμύριζε τής πα-

ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΠΑΘΟΣ

Η Ε1Κ2Ν ΤΟΥ ΕΣΤΛΥΡ2]νΐΕΝ0Υ ΧΡΙΣΤΟΥ
Ώς γνωοτόν, κατά τούς πρώτους χρόνους 

τοΰ χοιστιανισμοϋ, δέν ΰπήοχαν εικόνες άγ(- 
ων, οΰιε καν ή εΐχών τοϋ Χριστοΰ. Τά μο-

τ α ή  Ο  -Α.ΊΝΤΘΡ.Ω-ΓΤΟΣΖ.··

ναδικά κοσμήματα τών τότε Εκκλησιών ήσαν 
διάφορα «σύμβολα» τά όποια παρίσταναν 
χήν ζωήν καί χά πάθη τοΰ Ίησοΰ.^ Μπορεί 
κανείς νά n̂ j διι ή χριστιανική τέχνη έπι 
πολύν χρόνον όέν έιολμοΰσε νά̂  παραστή 
τόν Ίησοΰν έστπυρωμένον. 2εμ>ότης και σκε- 
ψεις ευλαβείς άπέτρεπαν τούς̂  πιστούς απο 
τό άνόσιΟκ αύτό επιχείρημα Έφοβοΰντο μή
πως ήθελαν θεωρηθχ) άνευλσβείς πρός το 
θειον, παριστώντες αύιό κατατρυχο^ενον 
άπό τάς βασάνους τής άγωνίας καί καταδι- 
κασμένον εις άτιμωτικήν τιμωρίαν.

Είς όλα λοιπόν τά μνημεία τής αρχαίας 
χριστιανικής τέχνης, μονον ύπό συμβολικήν 
μορφήν είχονίζεται ή Σιαύρωσις, παριστανο- 
μένοο τοΰ Σωτΰρος ώς «άρνίου «σφαγμένου» 
καχά τήν άληγορικήν εικόνα τής ‘Αποκα·
λύψεως. ,  , .  , ,  ,

Μόλις κατά τόν εκτον αιώνα, οι καλλιτε- 
χναι ήρχισαν ζωγραφίζοντες τήν_ σταύρωσιν 
κάπως πραγμοτικώιερα. Τό_ πρώτον δει/όν 
δοκίμιον τή; Σταυρώίεως, άνευρίσκομεν εις 
μίαν λήκυθον τοΰ θησαυροφυλακίου τής 
Μόντζας. ΕΙς τό ίδιον επίσης Οησαυροφυλα- 
κιον σώζεται καί μια είχών τή; σταυρώοεως, 
έπί τοΰ σταυροΰ ένός Συριακοΰ τετραευαγγε- 
λίου τής Φλωρεντίας, έργον χοΰ περίφημου 
τότε καλλιγράφου Raboulla.

Εννοείται δχι δλαι αυχαι α,ι ειχόνες ανη· 
κον είς Ιδιώτας· ί ΐ ;  δημοσίας είκοδομάς σ«α- 
νιώτατα άπηνταιο η ι.ίκων χής Στανρωσεως^, 
διότι έθεωςεΐτο ώς οχι καί τόσον ευλαβής η 
παράσταοις αύτής. Κίς μερικά μάλιστα μερη

σχαλιές, τής έφιλοϋοε, καί τό πεθαμένο άρωμα 
των έφθανε ώς τήν καρδιά της̂  κα·'1 τήν μεθούσε. 
νΑφισε τή σκέψι της νά πλάνηθΓ] στήν άγάπη^αν- 
τή, τήν ξεγραμμένη άπό τή ζωή, ή όπο α δμως 
ήταν τόσο δυνατή, ό)στε εως σήμερα άκόμα έφθα
νε στήν φυχΐ] της μετά τόσα χρόνια.... Ίά  ματια  
της έβούρκωοαν καί χοντρές σιαλαγματιές έβρε
ξαν τό παληό καί κιτρινισμένο έκεΐνο γράμμα.... 
ξαναζούσε γιά μιά στιγμή δλη τήν παληά της ζωη  
σάν σε κινηματογράφο....

* * Ν
ν * it

”Οταν έσήκωσε τό κεφάλι, ή Χαρίκλεια ειχε 
φύγει. νΑμα είδε τήν κυρία Πολυξένη ποϋ εδια- 
βαζε άπληστα τό γράμμα ποϋ τής εφερε, το γραμ- 
ιια της, άνοιξε αθόρυβα τή θυρα κοι εγλυοτρησε 
εξω. Έ ξ  αναγύριζε πάλι στό μοναστήρι γιά νά τε 
λειώση τή ζωη της πον είχε τόσο ο’)μορ-
φα καί φαιδρά πρό είκοσι χρόνων, και έτελειωσε 
τώρα τόσο 'θλιβερά καί μονονονα.

Kai ή κυρία Πολυξένη άπο τι> παρά&νρό της 
τήν ΐβλ ιπε να φεύγη ν ' ανεβαίνΐ) τόν aojiqo άνή- 
φοοο και ν ’ απομακρύνεται οτήν ίίκρη τον δρό
μον.... Τ ί εκέρδιοαν καί οι όνο τονς άπό τή ζωή 
αντή; "Η  μιά άγαπήΰηκε, ή άλλη έπροδόΰηκε, 
κ ι1 δμ(ος δταν έκοννηοε τό όΛκτνλο της η Μοίρα 
ενρέ&ηκαν καί of δνο αγκαλιασμένες γύρω στήν 
Ιδια άνάμνησί, στήν Γδια μοναξιά....

Καί ή Πολνξένη αναστέναξε' βα&ειά κ ι’ εδά- 
κρνοε, ένφ ολόγυρά της έ/τνποΰσαν χαρούμενα ή 
καμπάνες καί οί ήχοί των έοκορπίζοντο στον ■ γα
λανόν ουρανό καί άντηχονοαν στά σπίτια γύρω 
και πέοα στήν έξοχή.

ΜΑΡΙΟΣ

καί μέχρις αύτοΰ χοΰ εβδόμου αΐώνος, έτιμω- 
ροΰντο αυστηρότατα οί άνακαλυπτόμενοι κά
τοχοι εΐκόνοον τής Σταυρώσεων

Άπό τάς άρχάς όμως τοΰ Η' αίώνος έξέ- 
λιπαν αί προλήψεις αύταί. Είς τοΰτο πολύ 
συνετέλεσε καί ή σύνοδος τοΰ 692, ή όποία 
κηρυχθεϊσα κατα τών άληγορικών παραστά
σεων, διέταξε νά προτιμαται ή Ιστορική ά- 
πεικόνισις είς όλας ανεξαιρέτως τάς αγίας 
εικόνας ‘Από τή; εποχής λοιπόν αύτής, ή 
χριστιανική τέχνη, ή έπί τόσον χρόνον διστά- 
σασα νά είκονίσ  ̂ τόν Χρισχον ύ«οφέρονχα 
καί κατηδικασμένον, ελαβε μεγαλυτέραν ελευ
θερίαν. Ή  πραγματική τής £ταυρώσεως είχών 
άντικατέστησε τήν τοΰ «έσφαγμένου άργίου».
‘Αλλά καί πάλιν όμως ή τέχνη έπροχώρει 

μέ δισταγμόν, μέ δειλίαν, ούιως εϊπείν, Έπι 
μακρόν χρόνον έδίστασε νά παραστησχι τόν 
έσταυοωμενον γυμνόν, καί τοΰ έφόρει μέχρι 
τοΰ θ' αίώνος χιτώνα ποδήρη. Πολύ δέ πε
ρισσότερον έδίστασε νά είκονίσ  ̂αύτόν πασ- 
χοντα καί πονοΰντα. "Ο Εσταυρωμένος δη
λαδή τών πρό τοΰ Θ’ αίώνος είχόνων,̂  είνε 
όχι ό πάσχων καί ύποφέρων Χριστός άλλ’ ό 
θριαμβεύων.

"Ορθιος έπί τοΰ σταυρόϋ, στηριζόμενος 
έπί τοΰ είς τήν βάσιν τοΰ σταυροΰ ευρισκο
μένου ύιιοποδίου καί μέ τούς βραχίονας κα
θηλωμένους ό}ΐζοντίως, τίποτε δέν παρου
σιάζει ποΰ νά φανερώνη ’ ήν μεγάλην του ά- 
γωνίαν. Ή  κεραλή γαλήνιος καί σοβαρά, 
διατηρεί ήρεμον όψιν καί δέν Εκφράζει καμ
μίαν οδύνην. Έπί τή; κεφαλή; έχει βασιλι
κόν στέφανον.

Κατά τόν I' αίδνα ή τέχνη ηρχησε νά γί
νεται περισσότερον πραγματική ‘Αντικατέ
στησε τότε τόν ποδήρη χιτώνα δι’ ύποχίχω- 
νίου. φθάνοντος μέχρι χών γονάτων, ΒραΟύ- 
τερον δέ, περί τόν ΙΓ' αΙώνα καί ό ύποχιτω- 
νίσκος αύχός άντικατεστάθη δι" άπλοΰ τε
μαχίου υφάσματος, τό όποιον έτυλίσσετο πέ- 
ριξ τής όσφύος. _ _

Τότε καί ή κεφαλή τοΰ Χριστοΰ εκλινεν 
έπί του στήθους καί ό άκάνθινος στέφανος 
έκέντησε τό μέτωπόν του καί οί δύο βραχίο
νες έχάμφθησαν, καί όλον τό σώμα διεγράφη 
καταβεβλημενον καί φανερώνον τάς σπασμω- 
δικάς τής αγωνίας κινήσεις.

Ήλλοιώθη τό πρόσωπον από τάς οδυνας, 
τό βλέμμα είκονίσθη πάσχον καί άγωνιώδες, 
έξέρευσε τό αίμα άπό τάς πληγάς καί ή εί- 
κών νής σταυρώσ ως διεγράφη πλήρης. Ε ι-' 
κόιν άλγουι. καί οδύνης ύπερκοσμίου Κ· Φ·
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Η Ν Υ Μ Φ Η  Τ Ο Υ  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ο Υ  Γ R Μ Ο Υ
Έπειδή πολλοί μάς ζητούν πληροφορίες 

γιά το μηχανισμό τοΰ Δημοψηφίσματος τοΰ 
πολιτικού γάμου, έπα^αλαμβηω δτι :

Κάθε νέα καί κάθε νέος έχουν δικαίωμα 
νά λάβουν μερο<: σ* αύτό Δημοψήφισμα, αρ
κεί νά συμπληρώσουν καταλλήλως το παρα
κάτω δελτίον δηλώσεων Τό δελτίον αύτό, 
σννοόενόμενον όπό 5 όραχμεα σιέλλεται 
οιά γραφεία τή; «Σφαίρας» έπ* όνόαατί μου. 
Τώρα δ,τοια καί δποιος θέλει μαζή μέ τό 
δελτίον τής δηλώσεως στέλνει * αί τή γνώμη 
του γιά τό πολιτικόν γάμον καί έν γένει γιά 
τό Δηιιοψήφισμα. Κάθε γνώμη δέν πρέπει νά 
ύπερβαίνχ) τάς 25 λέξεις περίπου. Αί έπί 
πλ^ν λεξεις Αά ηληςώνωνται πρός 5ο λε
πτά Λ μια Ausu tlvui δλα.

ΓΗβΠΠΙ ΑΝΑΓΝδΣΤΡΙδΝ ΠΠΙ ΠΝϊΤΜΣΤδΝ
(Μ *χ ρ ΐζ  20 λ έ ξ ε ω ν  δω ρεά *. Α Ι επ ι π λ έον  

λ έ ξ ε ι. προ  j o  Λ επτό  η ]χ>α)
Έφαομοζομένου τοΰ Πολίτικου γάμου &ά παυ

σουν αί άπαγωγαι και ΰά βαοιλεύση ή τι μη, ή 
υγεία καί ή ελευθερία.

Χ ρ  Θεοόι*>ν χοπονλοζ &εο)νίχη
— Σοφος ό θεσμός τοΰ Πολίτικου γάμου, 

μια συμφωνία και τίποτε άλλο. Αν συμφωνούν 
οί χαρακτήρες, τότε θά εντυ/ήσΐ) τό άνδρόγυνον.

Αν όχι η άν άρχίση νά είσχωρή τό μιχρόβιον 
τής ζηλοτυπίας καί τής απιστίας, τότε θά ήμπο- 
ροϋν νά χωρίζουν. Και νά είναι καλοί φίλοι. 
Ενώ με τό παλαιόν τραγελαφικόν σύστημα, άσφα

λώς θά εγίνοντο εχθροί λόγιο τοϋ αμοιβαίου δι
καιώματος τής μη χορηγησεως διαζυγίου. Γ ι ’ αύ
τόν τόν λόγον ο Πολιτικός γάμος επιβάλλεται.

K apdooAu χ ω ρ ίς  Ζοϊμΐ. Ν < ινοΐαθμοζ 
Παρακολουθησας και εγώ τό μέχρι τοϋόε 

έργον σας, δις Νόρα, δεν διστάζο) νά σάς συγχα
ρώ εκ καρδιας διά την πρωτοβουλίαν, την εμπνευ- 
σιν, καθώς και δια τούς κόπους, είς τούς οποίους 
υπεβλή&ητε. Οί ερωτευμένοι θά σάς εύγνιο μονού ν 
διά τόν θρίαμβον τοϋΛ Δημοψηφίσματος σας.

Ενάγγείος Αονχατος Adn\. ι
— Άσπάζομαι πλήρως τάς άρχάς τοϋ Πολι

τικού γάμου, διότι σνντελή είς τήν δημιουογίαν 
πραγματικής εύτυχίας.

Α/ϊχσς Ροόάνθηζ Κρήτη
— Ο Πολιτικός γάμος, έν τω συνόλω του ε ί

ναι απολύτως ανθρωπινότερος τοϋ άλλου, διύτι 
αφ ' ενος μεν απαλλάσσει τούς νεονύμφους, τού 
βασάνου τής θρησκευτικής τελετής, υ.φ’ ετέρου 
τους παραχωρεί τό δικαίωμα νά προρφύγουν είς 
νέαν εκλογήν μέχρι τής εύρέσεως τοϋ καταλλή

λου προσώπου. Μόνον άπό τόν Πολιτικόν γάμον 
ημπορεΐ νά περιμένη κάνεις τάς ωραιότερες τών 
εκπλήξεων.

'■Ιωάννης Τοιάλης
ΟΙ ΝΕΟΙ ΖΗΤΟΥΝ ΝΥΜΦΑΣ

ΑΙ Δ Η Μ Ο ΙΙΕΥ ; Ε ΙΣ  Δ Π ΡΕΑΝ

’Εκλέγω εκ τοϋ πίνακος τών δίδο.>ν, τήν βίδα 
Μερόπήν Βλασταράχη, Χανιά καί τήν παοαχαλώ 
νά μον γνωρ’σ/ι τον χαρακτήρα της, τήν ηλικίαν 
ώς καί τόν τόπον διαμονής της.

Μαγζνμενος νέος Χανιά
— Πόπην Ίατροΰ, ’Ενταΰ&α, αχετικώς ό.σκο

πός μου, μπορώ νά σας πώ είναι ι ό γάμος, εάν 
αυτή πού ί)ά γνωρίσω $ά είναι ιής άρεσκείας μου. 
Λιά νά άποφύγω τάς περιοτολογίας καί νά φ&άοω 
άμέσως είς τό πο&ούμενον ϋέλω νά ελ&ω εις ά
μεσον γνωριμίαν.

Λ 'εος Σνρχονφ
Ε Χ Ο Υ Ν  Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α

Είς χα Γραφείο. χής «Σφαίρας» έλήφθησαν 
γράμματά διό τάς Νύμψας τοΰ Πολιτικού 
γχμου δ(δας : Καίτην Καψάνη. Πόπην ’ Ια 
τρόν, Μαφίαν Χ ιω ιη  χαι Αγλα ΐαν Μ ιχα ·

ΠΙΝΑΞ KO PITIIQ N
5 δραχ καθε Λίιλωσις

 ̂(  Απο τον πίνακα αυτόν οι νέοι &ά διαλέξουν 
τας Ννμψας τοΰ πολίτικου γάμον. Φροντίσατε νά 

1 r//s γνωρίσετε).

ΠΡΩΤΗ ΕΒΔΟΜΑΣ
Μερόπη Βλαοταράκη, Χανια.
Καίτη Καψάνη, Άθήναι.
Αγλαΐα Νικα, Πειραιεύς.
ΕΙρήνη Δρανδάκη, Άθήναι.
Μ.ρια Χιώcn, Άθήναι.
Έσμεραλδα, Κόρι.θος.
Πουπέ, ‘Αθήναι.
Λίνα Καβαλλιέρι, Άθήναι.
Πόπΐ) Ίατροΰ, ’Αθήναι.

Δ Ε Υ Τ € Ρ Α  tB O O /ΛΛΣ
Αυλό.

ΤΡΙΤΗ ΕΒΔΟΜΑΣ
‘Αντιγόνη Παπαδάκη.

ΠΙΝΑΞ ΤΟΝ ΝΕΑΝ 

5 ίραχ. κάθε δπλωσις
( ’Από τόν πίνακα αυτόν τά κορίτσια ϋά όια- 

1 λέξουν τόν γαμβρόν τοΰ πολίτικου γάμου).

ΠΡΩΤΗ ΕΒΔΟΜΑΣ 
Μάριος, Άθήναι,
Μαρίνος Σταθόπουλος, Καλάμαι.
Μήτσος Διοοκουρίδης Πύλος.
Νέος Συρκούψ, ‘Αθήναι.
Αγόρι, Καλαμαι.
‘Ιππότης τών Πατρών.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΒΔΟΜΑΣ 
Γ. Μ. Χαραμή;.
Άπηλπισμένο άγόρι, Θεσσαλονίκη* 
Σπυρίδων Μπόθος, θίασ^λυν κ η  
Χιονοσκεπής Όλυμπος.
Νέιιος Μανδέβ.
Ζού <τεξ.
Νικ. θεμελής Πάχραι.
Κίονστ. Παναγιώτου, Άθήναι.
Θεοφάνης Ραυτόπουλος, Π·ίτρ<χι. 
Παναγιώτης Γιαννούσης, Ν. Φίληρον. 
ΆΘ. Σόμπας, Άθήναι.

ΤΡΙΤΗ ΕΒΔΟΜΑΣ 
Αύρήλιος Π., Ναπολέων Β'. Alllnes, Χρ. 

Θεοδωρακόπουλος, Μαγευμένος νέος, ‘Ά 
γνωστος ‘Οδοιπόρος, Νίκος Ροδάνθη?, 
Κρήτη. Ίωάν. Τσιάλης, Κ(χρδούλα χβρΐς 
ταίρι.

ΔΕΛΤΙΟΝ ΔΗΛΩΣΕΩΣ 
Κόψατε το καί στείλατε το στά γραφεία τής 

«Σφαίρας» συνοδευόμενον μέ 5 δραχ.

’Εγκρίνω πληρέστατα τον θεσμόν 

τον πολιτικού γάμον και θέλω 

νά λάβω μέρος «Ις ζό 

Δημοψήφισμα 

'Υπογραφή ft ψευδώνυμον

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
. ^ “Ρ,δονλαν χωρίς ταίρι, Ναύσταθμος, 
εχθρεωθητε δρ. 25 διά τας έ/τί πλέον 50 
λέξεις τή; γνώμΐ)ς σας. Διά τό ψευδώνυμον 
δέ\ χρειέζεται έγκρισις, έφ’ όιον τό ψευδώ
νυμον θα τό χρήσιμοποιήοετε μόνον διά 
Δημοψήφισμα.

Ώρβουάρ τώρα γιά τό προρεχές.
‘Η Δίς Νόρα

ΤΑ ΡΑΒΑΣΑΚΙΑ ΤΟΤ ΜΗΤΡΟΤΣΗ

Μ Α Ϊ Ρ Η  Λ Α Μ Π Ρ Η  
Π ιρό ίκ ου  μ ' π ’λ ι  μ ’,

Μήτι ίφέτους Λαμπρή, μήτι τ' χρόνου Πά
σχα. Ίφάαμι οΰλα τά ψιλά γιά να κ6ψ’ς τά 
μαλλιά σ’ κι’ γιά νά βάψ’ς τά χβίλια σ’, 6ιά- 

ουλου καμηλοπάρδαλη. 
Μβϊνε ίτώρα κατάκλει- 
στη στού σπίτ’ σ’ νά 
πιάν’ς̂  τ'ς ψΰλλ’ς άπ’ 
τοΰ πάπλουμα. Μάειδι 
άρνί, μάειόι λαγιαρνί, 
μάειδι u ύγά, μάειδι κα
λάθια. Φάβα θα βράσ'ς 
έρμου, νά φφ;, φάβα 
χουρίς λάδ’, λόγου κο- 
κοήθ’ς καταπ ιώσιους 
τούς οίκουνομικών με· 

γαλείουν.
_ Ούρ", θ' μασι πέρσ’ τί νταβαντοϋρ’ γίν’κι 

τ’ Λαμπρή; Ίγΰριζις μαθές τή σούγλα κ’ ΐγώ 
σΐ καμάρουνα κι’ σ’ έφτ’να γιατί πέρο' ήσ’ν 
γ’ναΐκα μί τά οΰλα σ’, μί τά μαλλάκια σ’, μί 
τά χειλάκια σ|, μί τά ματάκια σ’ κι’ μί οΰλα 
° ’ τά Ιξαρτήμ’τα. ’Ινώ Ιφέτ’ς σί πηρι ού όιά- 
ολ’ς κί σ’ ήσήκ'σι. Μπαίνου στ’ σπίτ’ κί 
θαρρώ πιος γλέπου κανίνα πρόγραμμα πα- 
ραστάσεως. Α\τι τ’ λ’ πόν νά μοΰ χαθής.

Ταδτα κί μένου, γειάσ’ κι’ άντίου μ*.
Μ ή τ ρ ο υ ς  Κ ο υ ρ ν ό γ α λ ο υ ι Γ

Ζ Η Τ Η Σ  4 ΤΕ  άπό τονς έφημεβίδο- 
ηώλας καί τά ηερίητερα την

Β Α Σ ΙΛ ΙΣ Σ Α  ΤΟΥ ΣΑ Β  1 

Τι ματ αι δρ. 3.50

m

ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΝΑ Η ΩΡΑ

Π Α Σ Χ Α  Λ ΙΝ Η  Π Α Ν Δ Α Ι Σ Ι Α
Μέγα γέφμα, αδελφοί, 
μέ άναμένει 
την \ύξ τοΰ Πάσχα κα- 
μέ τδν εργένη, 
ήγουν θέλω φάγει μα
γειρίτσαν καί άμνόν 
χής σουβλός 
μετά όρεκθικών καί 
σαλατός, 
τό όποιον
καί (»>λ έρηθβφ θά 
κρούσω έν τφ συμπο- 
σίον.
Τούθόπερ γόρ έτερος 
θά άγοράσχ) τόν άμνόν 
καθάπερ καί τά λοιπέα 
έ8ώδιμ(1 μετά τών ώών, 
έγωγε τήν δρεξιν θέλω 
βαλεϊν,
ί'ύ< μήν άλλά καί τό 
Χριστός άνέστιον βού
λομαι ψαλμφδεϊν, 
τό όποιον
μέ ρεφενέ θά συμφάγωμεν τό άλνίον.
Οιίτω λοιπόν άνεπ ύποχρέωσιν τινά 
θελω αναχωρήσει μέ τό μέτωπον υψηλά 
καί τήν γασθήρ ηλήρη φαγητά 
τδ όποιον
υμνώ τόν Αναστάσιον μου τόν θεϊον.

Ό  ’Αγχαθάγγελος

Η ΑΛΥΣ ΙΙΔ Α  ΤΟ Υ ΑΚΑΔΗΜΑΊ ΚΟΥ

— Δε μοΰ λές, άδρεφάκι, τί νά κάνω,γιά 
νά βουτήξω τήν άλυσσίδα ποΰ φοράει στό 
λαιμό του έκεϊνος ό Ακαδημαϊκός.

— Νά γίνϋς Ά*αδημαΐ<ός
Ο ΟΔΟΝΤΟΊ ΑΤΡΟΧ

— Τί σημαίνει όδοντοϊατρός ;
— "Ενας πού τρώγει μέ τά δόντια τών άλ

λων.
— Τί σημαίνει Ιατρός ;
—Ένας πού είναι καλά’ όταν οί άλλοι εί

ναι κακά.
Η ΠΟΝΗΡ|Α*ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ TOTOY

— Μαρίκα, θέλεις νά παίξουμε τόν Άδάμ 
καί τήν Είία;

— Πώς γίνεται αΰτό τό παιχνίδι ;
— Σύ νά μέ ξεγελάσεις μέ τό μήλο κι έγώ 

νά τό φάω. Π. ναλεοζ

W
=  ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΠΣΕΧΕΣ ΦΤΛΛΟΝ =  

—  ΤΗΣ - Σ Φ Α Ι Ρ Α Σ -

0 Ρ Ρ Α Γ Κ * 0Ζ Η Ι  Σ Τ Ο  Π Α Ρ Ι Σ Ι  

M f l Z p  Μ  Ε  Τ Ο Ν  Σ Α Ρ Π Α

«ΞΦΑΙΡΑ»

(50 λίπτά ή λιξις)
—Παρακλεΐται ή κατά τό έτος 1925 υπό 

ψευδώνυμον Ήρώ Σαλά δεσποινίς να μοί 
γνωρίσχ) τήν διεύβυνσίν χης, είτε μέσφ 
<Ζφαίρας> είτε δι’ έπιστολής. Έπιλοχί ι̂ν Πα-_ 
πουτσήν Άνχώνιον. 20ον Σύνταγμα, Τον Λο· 
χο., Δρύμη Κομοχηής.

— Μόνον μέ προσφυγοπουλες αλληΛογρα- 
φώ. Σκοπός γνωριμία. Γράψαχε.· Σχέλιον 
‘Αγαπητόν, Σιδηροδρ. Σταθμόν Γκερλή.

— Νέος συμπαθής, μορφωμένος, εύπορος 
καλής οίκογενείας, με μιά οπάνια καρδια, 
ζητεϊ νά γνωριοθή μέ νόστιμη δεσποινίδα 
χών ιδίων προσόντων Σκοπός έβως, φιλία. 
Γράψατε: Σ. Σ. p. r. ‘Ενχαϋθα. _

— .Λόγψ έκχάκίου άνοχωρήσεως μου δια- 
κόπχω προοωρινώς άλληλογραφίαν, ’Αλέξιος 
’Αλεξίου. ,

— Φοιτητής χής Νομικής ζηχεΐ άλληλο- 
Αογραφίαν παρά δεσποινίϊων. Σκοπός ό,τι 
προκύψΒ- Γράψατε: Δημήτριον Κονδύλήν, 
p. r. ’Ενταύθα.

Σχούς αντιπροσώπους μας **αί παντοχοϋ 
πρόσοιπά μας εύχόμεθα ΚΑΛΟ ΠΛ2ΧΑ. 
ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΠΑΝΘΕΟ.

— ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ «ΣΦΑΙΡΑΣ» ΚΑΛΟ 
ΠΚΣΧΑ. ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΠΑΝΘΕΟ.

— ΚΑΙΤΗ ΜΟΥ, ΣΤΟΝ ΑΛΜΥΡΟΝ, 
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ, ΟΠΑΝΟΣ ΣΟΥ.

— ΜΑΙΡΗ ΑΜΔΑΡΗ, ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ, 
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ.

— Μία όεσΛΟίνις ζητιΐ αλληλογραφία με 
παιδιά άπό 15—17 έτών διά λόγους φιλίας 
καί έρωτος· Γράψαχε : Δεσποινίδα Ε. Αθα- 
νασιάδου, p. γ .  Ένχαΰθα.

— Νεαρός χύ ι̂ος εύπορος, άρκέτά μορφο>- 
μένος, καλής οίκογενείας μέ μιά καλή ψυχή, 
ζητεί νά γνωρισθή μέ ώ.ιορφη χήρα μέ τά 
άνω προσόντα. "Οποια γράψ  ̂ θάχής χαρί
σω τήν φωτογραφίαν μου. Αύτή ποΰ θά βρε-, 
θή νά μοΰ χαρίσο έκεΐτο not ζηχώ θά χή; 
χαρίσω τήν καρδιά μου. Δέν άποκλείονται 
και δεσποινίδες μ* τά Ιδια προαόντα. Γρά
ψατε : Εύάγγ· Λουκάτον’ Poste restante, 
Άθήναι.

— Δύο μορφωμένα ναυτάκια ζητούν αλλη
λογραφίαν με δεσποινίδας χών Σχολεΐιον Α
θήνα»—Πειραιώς μέχρι 16 έτών. Γράψαχε 
χάχιστα: Άνδρεαν Ροδιον, Λάκην Ροδιον
ρ. τ. Έθήναι ______

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΡΑΣ

ΜΙΑ ΣΑΤΑΝΙΚΗ ΕΡΑΤΗ ΣΙΣ :______

Ϊ Ιο ία  πόλις τής
ϊγ ϊπ ί  τούς αδελφούς της ;

Λύσεις, συνοδεννμεναι νπό μονοδράχμων, γί
νονται δεκταί εις τά γραφεία τής <Σφαίρας» μέχρι 
τής 11 Μαιου. Τ ’ άποτελέοματα ίίά δημοσιεν- 
ϋοϋν εις τό φύλλον τής Ιόης Μαΐου.

Οί έσωκλείονχες περισσόιερα μονόδροχμα 
λαμβάνουν περισσοτέρους κλήρους κατά 
τήν έκκύβευσιν προς άπονομην χών βραβείων.
Β Ρ Α Β Ε Ι Α  Θ Α  Δ Ο Θ Ο Υ Ν  Τ Ε Σ Σ Α Ρ Α

Δύο μοντέρνα ψαθάκια είς το_ύ? νέους. 
Τό ένα άξίας ΙΐΟ οραχμών καί χό αΑλο αξίας 
80 δραχμών.

Είς τά κορίτσια δύο τσάντες. Ή  μία ά- 
ξίας 1C0 δραχμών καί ή άλλη 75.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Λύσεις μή συνοδευόμεναι ύπό μονοδράχμων 

δέν λαμβάνονχαι ύμ' όψιν.
Τ ’ ΑΡΟΤΕΠΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΙΑΓΑΝ ΣΜΟΥ
ΤΟΤ ΥΠ’ΑΡ.372 ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ20 ΜΑΡΤΙΟΥ

ο χ  Λ Υ Τ Α Ι

Λύσεις όρθάς, ένχός χής χαχθείοης προθε
σμίας, έστειΛαν οί έξης : Β Άϋφανχή;, (κλ. 
5), Μ αρία  Χ ιώ ιη ,  Δημήχρ. Τρίχσας, (κλ. 2), 
Δημ. Κομνηνός. (κλ. 2), Νικ. Ταμπάκης, (κλ. 
2), Δημοσθ. Τσελεπής, Κ ω ν ο ζ . Μ πάλας, 
Ιω ά ν ν α  Ά ρ μ α γ ο ν , (κλ. 7), Νικ. Λουλου- 
δάκης, Σπυρ. Βρεχτό, Κωνστ. Καστριώχης. 
Ιω ά ν ν η ς  ΑονΛΟΌύάχης, ‘Ελένη Ξαροφωνί 
χου, Παναγ. Μαμάκος, Ήραχλ. Έξαρχος, 
Δημ. Βάσιλας, Λάμπρος Πίσκοπος, Κ ού λ α  
Κ ομ ια νον , Β α σ ίλ ε ιο ς  Β έλος, ‘Ηλίας Καρα- 
νιώργος, (κλ 2), Γ. Ροδίχης, Μ α ρία  Α α ίνά , 
(κλ. 1), Λευκή Σπεχσέρη. Φωφώ Καραχζώ, 
(κλ. 2), Θϊοδώρα Πλαχωνίδου, Κατίνα Κον
τοί, (κλ. 5), Μαρίκα Παπσ»δρέου, Κ ώ σ ζα ς  
Σ οφ ός , Δ. Α. Μήτσος (κλ. 10), Πέτρος Μπε-

χάρης. Στέλλα Στιφάνου, Ιονλία Μεγαρέα, | 
Γεώργ Νικη<ρόρ c, Β. Κιρκιτζής, Χρυσάνθη 
Χάνα (κλ. 10), ’Ιουλία Καραχζέλη (κλ. 5), 
Γεώργιος Φραγχιάς, Εύαγγελία Βαμβακού- 
ηη, ’Ιωάννης Γσάλης, Παναγ. Κριτάκος, 
Εύάγγελος Κάλλος, (κ>. 2), Κωνσχ. Καναβέ- 
λης, Κωνσ:. Γεωργιάδης.

3730V ΦΥΛΛΟΝ ΤΗΣ 27ης ΜΑΡΤΙΟΥ

( Γιά  χάρι τοΰ βαβιλιχοί \ 
«οτίζεται κ’ vk γλάστρα /

Α Υ Τ Α Ι  : Πέχρος Μπεχάρης, Σμαίη 
Κουκουλομάχη, (κλ. 5), Κω νοζ. !  εωρ\ιάόης 
Εΰθύμ. Παηαϊωαννου. Φωτεινή 'Ιμαξά, Μ. 
Πεχρόπουλος, (κλ. 3), Μαρία Νικολάου, 
Κύάγγ. Παπαζόχος, Λι*. Καρζέλης, Γ. Ρο
δ ίχ η ς , Ίω Περγάμαλης, Τάκι,ς Δέδερης, Ν. 
Α ο υ λ ο υ δ ά κ η ς , Δημ. Βάσιλας, Ν ικ ο λ ίχ σ α  Σπη- 
λ ιω χ α κ ο π ό ύ Λ ο ν , (<λ 2), Ήλίας Κυριακόπου-
λος, (κλ. 5), 'Ελλην Π α π ο δ ό π ο υ λ ο ς , Λάμ
προς Πίσκυπος, (κλ. 2) Εύάγγ. Κάλλος (κλ.
2), Ευανθία Ίιόερά, Ίω. Μπαφαλοΰκος, 
(κλ. 2), Δ. Α. Τρίτοας, Ν,χσα Τσιχούρα, (κλ.
2), 'Ε λένη  Ζενγώλη, Βασιλική Δηπηχριά- 
6ου, Άρ. Παπανδρέου, Δημ. Κομνηνός, (*λ. 
2), Ά ν δ ρ .  Ϋρηγορσπονλος, (<λ 10), Ίω.
Βαφάκος, Μαναγ. Νχομάγ<ς. Β. Κιρκιτζής, 
Βούλα Παπούλια, (κλ. 5) Νικ. Καλλιγέρης, 
(χλ. 5), Κωνσχ. Καχσοού-η , (χλ. 2), Γεώργ. 
Άγγελόπουλος, (χλ. 5), Εύσταθία ΜίΧα, (κλ. 
2), Εύτυχία Χέλμη, (κλ 2), Εύογγ. Βαμβα- 
κούση, Δηιι. Χαλκιόπουλος, Εύαγγ Βουγΐ"- 
τζόγλου, Ίω. Τσιάλης, Μάριος Δ\βον\ος, , 
Κατίνα Κονχοΰ, (χλ. 3), Κω». Καναβέλης, I 
Β. Άϋφανχή:, (κλ. 5), Βιλελμένη Φουρναρά 
κη, Στέλλα Στεφάνου, Διον. Βινέτη, (κλ. 2), 
’Επαμ0 Τσαούσης (χλ. 4), Δήμηζρα Χ όρν , 
Κων. Ρϊζος, (κλ 5), Τιτίκα Μ ποοέλη, (κλ. 
5), Άναστ. Τσουκαλά, (κλ. 3), Γεώργ  ̂ Μα- 
τσούνης, (χλ. 2), Σοφία Χωραφά, Αικατε
ρίνη Μπαλωμένου, (κλ. 2), Άπ. Κρέτσης (κλ. 
2), Μάρθα Μπαλωμένου, (κλ. 2), Περ. Συν- 
τπόπουλος, (κλ. 2), ΕΙρήνη ΛουΛσσα, Λίιλζ. 
Ζούζονλας, Εμμ. Μπαρδής, Χρυσάνθη 
Χάνα, (κλ. 2), Άςιοτοτ. Μπουγάς.

374ον φγνΛΟΝ ΤΗΣ 3ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
( " I I  ταν ΐ* ϊ τ λ  τας)

Λ Υ Τ Α Ι  : ’Ηρακλής "Εξαχος, Γεώργ.
Δβοάρχης, (κλ. 5), Τιχίκα Μπορέλλη, (κλ. 5) 
Έλλην Παπαδόπουλος, Β. Άίηρανχής, (κλ. 
5), Νίζαα Τοιζονρα, ;(κλ. 2), Ίω. Μπαμα- 
λούκος. Κωνσχ. Περίδος, (πλ. 2), Νικ. Τσε- 
οούλη, (κλ. 2), Ευαγγελία Βουγιαχζόγλου, 
Κωνστ. Καχσαούνης, (κλ. 2), Νιχ. Ά β ρα μ ό - 
γλον, Χρήσχος Τσάκωνας, Κοχίνα Κονχοΰ, 
(κλ. 2), Kahn Δομνίχον, Δ. Α. Μήτσος, 
(κλ. 10), Δημ. Χαλκιόποχλος, Β. Κιρκιτζής, 
" {ννα  Σχληρον, (κλ. 5), Δ. Τρίεσας, (κλ. 
2), Σχάσα Σπαγοπούλου, (κλ. 3)̂ , Γεώργ. 
Παπανδρέου, Κωνσχ. Καναβέλη , Ίω. Τσιά
λης, Κοπριάν ώ Παναγιώχου, 'Ιωσήφ Σχον - 
ρος (κλ. 2), Τακης Δέδερης, ’Αθανασία Ί ω -  
άννον , Κ. Μίσσιος, Κ. Β. Νικολάου,^ Ιω. 
Τριανχαφύλλου, Έμμ. Μπαρδήί, Σωτήριος 
Καψάνης, Χρυσάνθη Χάννα. ΕΙρήνη Λου- 
κίσσα, Κώστας θεοφανόπονλος, Ίω. Βαμά- 
κος, (κλ. 2). Εύαγγ. Κάλλος, (κλ^2), Δημ. 
Κομνηνός, (κλ. 2), "Ελλη  Ντρίτοα, Ελένη 
Ξαραφωνίχπυ, Δ^νάη Λυννοΰ, (κλ. 2), Δημ.

άσιλαο, Ήρακ/.ής "Εξαοχος, (κλ. 2), Νικο- 
λίτσα Σπηλισ.τακοπούλου.

ΣΤΗΛΗ ΜΙΚΡΩΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ

50 λεπτά ή λέξ:ς 
ύ μ ν ο ς ; α γ ά π η ς

ΙΈκεϊ σιμά σου, πάνω σχής καμπύλες _ 
πού σχηματίζουν τών στηβώνσου ήάναπλαοεις, 
έλα ν’ άνοίξουμε ίϊρές Ουό πΰλες 
δυο πΰλες πού π μιά σά φυλλοκ^χτρα 
κάφε καχό θά τώϊιωχνε μακρυά 
ένώ ήάλλη τής ψυχής σου θάγγιζε τά πλήχτρα 
και τόχε Οάρχιζ απαλά νό μουρρονρίζ ή λίμνη 
ένώ ψηλά θ’άκούγωνταιΊερώ»’Ερώ'ων Υμνοι.

ΠΑΝ0Σ ΦΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝπΜΑΤ Α

X .  Χ α ρ α λ α μ π ό π ο ν λ ο ν ,  πίριττόν νά στεί
λετε χό άνχίτιμον τής δεντέρας δημοσιεύοε- 
ως, καθόσον ίέν έδημοσιεύθη διά τόν̂  σκο
πόν ποΰ γράφετε. Ένομίσαμεν ότι έπιθυ- 
μήτε τήν άναδημοσίευσιν -ής Ιδίας ρεκλάμας. 
Δ. Παρααονιά^ην, οάς έγράψαμεν ταχυδρο- 
μικώς. Α . Παποντοήν, Έχρεώθητε έν όλω 
δροχμάς 45. Ή «Σφαϊροι» νά σχέλλεται είς 
χήν νέαν διεύθυνσιν, ποΰ έσιάλη τό βιβλίον 
ή είς χήν ιδίαν ; Γράψατε, ’Ερωτενμένον  
Ανχον, ή δημοσίεν σις χοΰ ποιήμαοός σας θά 
σχοιχίσιι δραχ. 25, Διον. Σνμφαλιάΐ,ην, γρά- 
ψαχέ μας έάν δύνασθε νά έγγράφεχε συνδρο- 
μηχάς καί νά διαθέχεχε φύλλα, ΣτυλιανΙν  
Μανράχην, ή δημοσίιυίΐς τοΰ ποιήματος 
σας θά σχοιχίοχι δρχ. 22. Πρός έγ^ρισιν εργα 
έπαύσαμεν πρό πολλου νά δεχώμεθα, Ζ ζν - 
λ ι α ν ο ν  Α ο ζ ρ ίν ό ν ,  τό δικό σας θά στοιχίαρ 
δραχ. 24.

γαρέα, μιά δερμάτινη τσάντα,Έλε»η Ζευγώ- 
λη, ενα κουτί λινά μανδύλια, "Ελλη  Νζρίζοα  
ένα σερβίτσιο μανικιούρ, Ιω ά ν ν α  Ά ρμάγον 
ενα άλμπουμ γιά κάρτες, Δήμηζρα Χόρν, 
τρία άρωματικά σαπούνια, Καίιη  Δομνίκον, 
μιό τσάντα χής μόδας Μαρία Α α 'ι νάν  ένα 
ψαλλιδάκι γιά χά νύχια Σοφία Χωοαφά, ένα 
ζεύγος καλές κάλτσες, (χρωματισμός κατ’ α
ρέσκειαν) "Άννα  Σχληρον, ένα κουτί πούδρα 
Κονλα Κομιανον, τρίμηνος συνδρομή «Σφαί
ρας Βονλα ΠάπούΑΐα, μιά Ιερά Σΰνοψιν 
Αθανασία  Ίω ά ν ν ο ν , μιά φιάλη Μαρία 
Χιώζη, δροχ. 15 είς μετρητά Ευανθία Σ ι
δερά, τρίμηνος συνδρομή ί«Σφαίρας» Νίζαα  
Τσιτούρα-

Ν Ε Ο Ι

Ένα μπαστούνι Κω νοζ. Σοφός. ένα χορτ- 
μονέ Μάριος Δίβουλος, ένα κουτί μέ 6 πού
ρα Σωζ. Καψάνης, μιά γραβάχα Ιω ά ννη ς  
Αο λονό'ίχης, μιά ξυρισχική μηχανή Νιχ. 
Καρζέλης, ένα λαιμοδέχη μεταξωτό Νιχ. 
Άβραμόγλον , ένα κουτί πούρα «Ευβς» Γ . 
Φραγχιάς, ένα λαιμοδέτη λινομέταξς Ά νδρ . 
Γρηγορόπονλοΐ, ένα ζεύγος κουμπιά γιά 
μανικέτια Ιω σήφ  Σχονρος, μιά πίπα Βασ. 
Βέλος, ένα ζεύγος κουμπιά γιά μανικέτια 
Μιλζ. Ζούζονλας, ένα άναπτήρα Κώστας 
θεοφανσπουλος, ένα τόμαν «Σφαίρας» Κ .  
Μπάλαν, δραχμάς 15 Κωναζ. Γ  εωργιήδης, 
δραχ. 15 εις μετρά Δ. A. Mnzooc-

Οί κερδίσανχες πρέπει νά μάς γράψουν 
άμέσως χάς άκριβεΐς χων διευθύνσεις ή νά 
περάσουν άπό χά γραφεία μας διά νά πάρουν 
τά βραβεία. Δέν λαμβάνεχαι ύπ’ όψιν ή διεύ- 
θυνσιν ιτού άναγράφεται στό χαρτί τών λύ-

ΕΚΕΡ ΔΙΣ ΑΝ ΔΙΑ ΚΛΗΡΟΥ
Κ Ο Ρ Ι Τ Σ Ι Α

ΒΡΑΒΕΙΑ 3 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

*Ένα ρολογάχι «Μπρασελέ» ’Ιονλία Με

σεων.
Τ* άποτελέσματα τοΰ Πασχαλινού Αιαγω- 

νιημοΰ ?ic τό προσεχές. H  Δις Ν Ο Ρ ^

:Π Ν Α ΤΕ ΥΠΝΑΤΙΣΤΑΙ
μ,ελετώντες το βιβλίον 
μ,ας

Η Ε Π ΙΣ Τ Η Μ Η  

Τ Ο Υ  Υ Π Ν Ω Τ Ι Σ Μ Ο Υ  

είς το όποϊον περιλαμ
βάνονται ό λ α ι  αι εν 
χρήοει μέθοδοι. Ά π ο ·  
.στέλλεται εις τόν έμ6ά- 
ζοντα δρχ. 4 0 .  I ’pa· 
ψατε ι Ορότυπον ’Κκδ. 
Γραφεϊον «111*00 "  
Α Ο ϊ » ,  όδός Αερβενι- 
ων ^5ΐ*α (ΙΙάροδος  όδ. 
ΙΙροαοτείου) Αθήνας.

—  -  ι
ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ



=  Ψ Υ Χ Ι Κ Ο  =
Έ , ρέ πού ν' αγιάσουνε χά κοκκαλάχια 

σου, άδρεφάκι Κυριάκό. Έπήρες τό μπράου 
νιγκ κ” έπήγες νά ξεκάν^ς ( ΰίο τό συνοικι
σμό τοΰ Ψυχικοί εισι δηλαδή γιά ψυχικό καϊ 
περί διά σωτηρία 
τής άνθρωπότης τής 
όμοβόρας. Αλλά 
γλέπεις ή μαγκούφα 
ή κοινωνία τά πα 
ρεξηγάει οΰλα Άν- 
τίς νά σοϋ δώκβ πα- 
ρασημα καί νά σέ 
κάνχ) εθνικό ευερ
γέτη, σέ στέρν  ̂στό 
τμήμα γιά νά σοΰ 
υπογράψουνε τό δι
αβατήριο γιά τήν 
εισαγγελία. Έτσι, 
ρέ, δέν τά κάνανε 
καί μέ τό μακαρίτη 
τό Θησέα ; Έσχό 
τ«οε τό Μινώταυρο
• άθρωπος κι' άν- 
τίς νάν τοϋ κάνουνε 
δοξολογία τόν ρίξα
νε στή φυλακή οΐ 
γαλέοι. "Εκανες λέ- 
*ι, φονικό. Ρέ, φο
νικό ήτουναΰτό γιά 
ενεργεσία ; Σάμ- 
nm- βάρεσε κανένα άρρεν ; Γυναίκες βάρεσε 
ό χριστιανός. Μαγάρι νά μπόραγε νάν τής 
ξβχάνο ονλες νά μή μείνο οΰτε μία γιά σου
βενίρ. "Ε, ρέ γοναϊκα άνήλεη, πλάσμα γκρι
νιάρικο καί πολυέξοδο, αν άφίνανε ένα Λαν- 
τρύ στό Παρίσι καί εαν Κυριάκό στήν ‘Αθή
να, νά μή λβγόμανε Βλάμης άν δέ ξβκαθά 
ριζε όλότελα ή ύφήλιο άπό σένανε Έτσι;

"Εννοια σου ομα>ς, άδρεφάχι.ΚΓάν σοΰ βά
λουνε αΰριο τό χεφάλι στήν καρμανιόλα, 
έμεϊς οί άντροι ποΰ παθαίνουμε μυστήρια 
πράματα άπό τά θήλεα, δέ θά σέ ξεχάσουμβ 
πότες. Θά σ' εύλογάμε πάντα καί θά βάνου- 
με ρεφενέ νά στήσουμε τήν προτομή σου 
κατά μεσής τοΰ Ψυχικού, γιά νάν τή γλέπη
• γυιός βου καί νά τοΰρθρ καμμιά νύχτα ή 
θεία φώτ^σι νά ξεκάν^ τά υπόλοιπα θήλεα. 
Ά *ό  τό στόμα μου καί στοΰ Θεβΰτ' αύτί τό 
λοιπός. ο  ΒΛΑΜΗΣ

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΣΒΙΝΓΚΟΥ

ΜΕΓΑΛΗ ΛΕΥΤΕΡΑ 
Ιδού ό Νυμφίος. Γυναίκες βαμμένες 
τ«ΐς έκχλησιές γεμίζουν ιι καί'ιμένες,
•παράζ’ ή καρδιά τους, έχε' στό στασίδι, 
τρέχουν τά δάχρυά τους. λυώνει τό φτια-

[σίδι.
Διαβάζει * παπά:, φωνάζει ό ψάλτης 
καί ή Κική ρωτάει τή μαμά της 
πώς θά τό· κάνη τό καπέλλο της τό φετεινό, 
μικρό, μεγάλο, φαρδύ η στενό ;

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 
Κύριε, π έν πολλαϊς αμαρτίες περιπεσοϋσα

[γυνή,
για κύττβ πώς κατήντησε τώρα: ελεεινή,
έκοψε τά μαλλιά τη; ά λά γκαρσόν 
είς τόν αιώνα τοΰτο τόν χρυσόν.
Κάποτε την γυναίκα τήν συχώρε·' ό Χρι-

19τός>μ* τω^α την συχάθηκε κι αυτ·ς 
καί τόν Άρχάγγιλό του θά διατάξρ 
ν* ρίζ* φωτιά καί νά τήν κάψρ.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 
Τ · βύέρκο της ξυρίζει ή Λιλή 
κ«ί |1άζει φόρεμα γυμνό παρά πολύ,

πίνει δυό-τρία ουζα χωρίς νά σταθί]
κ' υστέρα πάει στήν έκκλησιά να μυρωίί).
Σεισμός μεγάλος γίνεται ευθύς
κΓ έσύ χυττάς πώς νά σωθή^
άλλά άμέσως θυμάσαι τή γυναίκα
καί προτιμάς θανάτους δέκα.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 
Μεσα στά σπίτια τους γοργά-γοργά 
βάφουν ή γυναϊχες μας τ’ αυγά, 
μά έξαφνα ένα αυγό κτυπιέται 
κι’ ένα χατόπουλο άπό μέσα ξεπετιέται.
Τό κεφαλάκι του είνε τέλεια κουρεμένο 
χαί είνε στή μυτίτσα του βαμμένο.
Τΐ φοβεροί τής Μόδας μας οί νόμοι, 
νά βάφωνται καί τά κοτόπουλα άκόμη '· 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Κόσμος πολύς στρς έκκλησιές καί πάλι 
χαί Θόρυβος καί φασαρία καί χάλι, 
φιλούν τόν ’Ιησού άναχατωμένα 
νείηλ άπ (ίσια, χείλη βαμμένα.
'Ώσπου ό ’Ιησούς άγανακτεΤ κΓ αύτό; 
κι* άπό Tdv τάφο του οηκώνετ’ ό Χριστ ς 
— Τί ήλθατε, φωνάζει, έδώ πέρο, 
έγώ γιά σάς πεθαίνω κάθε μέρα.

ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 
Πρώτη Άνόστασ'ς. Τά ψώνια άρχίζουνε 
•ί σύζυνοι στενάζουν καί δακρύζουνε,

βογκάει ό άνδρας, τόν τυ- 
[ραννεί ή άνέχεια 

μά ή γυναίκα βάφετα.
[συνέχεια 

Δευτέρα Άνάστασις. Χρι- 
[στός Άνέστη 

χαίρετ’ ό κόσμος καί γλεν- 
[τφ τουτέστι, 

μά ό σύζυγος στενάζει με- 
[τά πόνου, 

κλίνει τήν κεφαλήν καί 
[λέει «Καί τοϋ χρόνου». 

Κορίτσια μον, να οάς φιλήοω,

Ο ΣΒ1ΝΓΚΟΣ ΣΑΣ

Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

Καραγκιόζης μι-
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Για μια οιιγμή, εκεί πον ι 
l.ovos μ ί τόν ΰηριοδαμαβίή, ανοίγει έξαρ·α τό 
κλονβ'ι ιών &>/οίων καί πεταγειαι ί£ο> μια τίγρις.

Έντρομος ό Ϋηριο- 
Οαμαοτηςιρέπιται εις 
φνγήν,ενφ ό Καραγ
κιόζης ηονχα-ήονχα 
πί.ηοιάζει τήν τίγριν.

Καραγκιόζης — 
Βρέ, τή χρουσούζα, 
γιά δές στόμα ποΰ 
τώχειΙ Νάχα έγώ τό 
στόμα της βάλε μέ 
τό νοΰ σου τί θά- 
τροογα. (Τήν χαϊ
δεύει). Μ’ αγαπάς, 
ε ; Άμ πώς νά μή 
μ' άγαπ«ς, άφοΰ 
μέ γν(ορίζεις τόσα 
χρόνια; Θυμάσαι 
μιά φορά πού σέ 
είχα σπιτονοικοκυ- 
ρά. "Ε, δέν είχα 
τότε παράπονο. 
Γλεντούσαμε μαζή. 
Έψώνιζες έσύ, μα
γειρεύαμε μαζή κΓ 

έτρωγα μονάχος μου. Καί θάμαοτε άκόμα 
μ·ζή κΓ άκόμα θά σέ είχα σπιτοτοικοκυρά 
καί ί)ά μέ είχες νοικάρη άν δέν έρχόταν έ 
κείνο τό κολητήρι νά σοϋ κλέψβ οΰλες τχ]ς 
κλειδωνιές άπό τή; πόρτες καί οΰλα τά μά- 
σκ«νλα άπό τά παράθυρα. Δέν είνε έτσι; 
(Ή τίγρις κουνάει τό κεφάλι της).

Θηριοδαμαστής.— Άφησε τό θηρίο ή-

ΤΑ ΑΣΤΕΙΑ ΤΟΥ Κου ΒΑΖΟΥ

Ε Ι Σ  Τ Ο  Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ν
Ό  κ. Βάζος πηγαίνει είς τό ΰπουργεϊΟν 

γιά κάποια σοβαρήν του ΰπόθεσιν
— Καλώς τόν κ. Βάζο, τοΰ λέγει ό υπουρ

γός, ιιόλις τόν είδε. Είμαι στάς διαταγάς οας
—"Ε, μά σύυό είναι α

ριστούργημα, κ. υπουργέ, 
άναχοάζει ενθουσιασμένος 
ό κ. Βάζος.

— Ποιό ;
— Τό καλαιιπουρά κ ι 

Είπατε διαταγάς, δηλαδή 
διατ-άγάς, άγάς, δηλαδή 
έγώ είμαι άγάς. "Ε, μι 
αύτό τό σέβομαι γιατί εί
ναι έπίσηιιον.

—Άλλ' ήτο πρόχειρον, 
κ. Βάζο, τοΰ λέγει ό υ
πουργός.

— Τί είπατε ;
— Πρόχειρον.
— ΚΓ αύτό είναι καλό, δηλαδή νοσημού- 

τσικο. Πρόχειρον, δηλαδή πρό-χεϊρον, χεί
ρον, σά νά λέμε τό μή χείρον βέλτιστον. Moj- 
ρέ, κΓ οΐ άρχαΐοι άκόμη μιλοΰσαν μέ καλαμ
πούρια. Άπό κεΐ, φαίνεται, θά πήρα κι' 
έγώ... Θά πήρα, θά πήρα, δηλαδή πείρα, 
πήρα, πυρά, πυρά, φωτιά δηλαδή. Τρία μαζί); 
ατό λεφτό τά«ανα ! Κρίμα νά μήν είναι έδώ 
ή γυναίκα μου νά γελάσω.

Ό  X. Σ ψ ιρ ν ιιΑ ύ ν η ς

συχο νά μή σέ ξεοχίση κ’ ΰατερα εχονμε φα
σαρίες.

Καραγκιόζης.— Τί λές, άδερφέ ; Έμένα 
νά ξεσχίσχ); Έμεϊς γνωριζόμαστε χρόνια.

Θηριοδαμαστής·— 'Ελα, έλα, φύγε άπό 
δώ γιά νά βάλουμε τά θηρία στή θέσι τους.

Καραγκιόζης.— Άφησε, άδρεφσύλη μου 
έμάς τά θηρία νά συζητήσουμε. Τί επεμβαί
νεις στά οίκογενειακά μας ;

Θηριοδαμαστής—. Άντε στό ‘καλό γιά νά 
μή φωνάξω κανένα χωροφύλακα.

Καραγκιόζης.— Καλά, ρέ, φεύγα). Θηριο
δαμαστής είνσ’ έσύ γιά θηρίο Γιά δές ιον 
πώς κάνει! Σά μάγερας κάνει. Οΰ νά χαθής, 
βρομόσκυλο.

(‘Ο θηριοδαμαστή; τρέχει νά τόν αιάσο, 
ό Καραγκιόζης δμως προλαμβάνει καί τρέχει 
έξω, όπου τόν συναντφ κάποιος ’Εβραίος).

‘Εβραίος.— Είσαι τό Καραγκιόζο sow ;
Καραγκιόζης·— Μάλιστα·
‘Εβραίος.— Είσαι καταρός ; ,
Καραγκιόζης.— Πώς είπατε πα$«κα/.ώ ;
Εβραίος.— Είσαι καταρός ;
Καραγκιόζης.— Καταρός. Μωρέ, τί λέει 

αϋτόε ;
‘Εβραίος.— Τό πόντι σου καταρό, τό κοι

λιά σου καταρό, τό καρντιά σου καταρό, τό 
χέρι σου καταρό;

Καραγκιόζης.— Τ ’ άλλα οΰλα είναι καθα
ρά, τό χέρι μου δέν ξέρω.

‘Εβραίος.— "Εχει γκυναικα ;
Κοραγκιόζης- — Έχω άλλά πέθανε.
‘Εβραίος — Πέτα'ε ; Παιντί εχι* ;
Καραγκιόζης.— Έχει.
‘Εβραίος. — Βρακί καταρό έκει;
Καραγκιόζης.— Ά ν έχω βρακί καθαρό 

"Ω, συφορά μου!
Εβραίος.— Είπα, έχει βρακί καταρό ;
Καραγκιόζης· — Έχα>.
‘Εβραίος.— Έ , άφοΰ είσαι καταρό κ’ εκει 

βρακί καταρό, πάει τώρα φοράει τέ καταρό 
του βρακί έρθει στό χάβρα νά χλά-ff τό Χα- 
χαμϊκο;

Καραγκιόζης.— Τ ί; Πέθανε ό φίλος μου 
ό Χαχαμΐκος.

‘Εβραίος.— "Ε, ναί, πέτανε κ’ όλο χδ τε- 
ριουσία του τ' άφίνει έπάνω σ* εσένα, ατό 
γκυναικα σου καί στό παιντί σου.

(Ή  συνέχεια είς τά προσεχές)

Ε ΙΣ  ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΦΥΛΛΟΝ ΤΗΣ Σ Φ Α Ι Ρ Α Σ
0  Κ Α Ρ Α Γ Κ Ι Ο Ζ Η Σ  Σ Τ Ο  Π Α Ρ Ι Σ Ι  \ι

Μ Α Ζ Η  Μ Ε  Τ Ο Ν  Σ Α Ρ Λ Ω
ρ γ ε

δ "

* =  Γ  έλ·ια.—κκτάίϊληξις—θαυμασμός— περιέργεια—πανζουρλισμός
------------------------------------------------δ


