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ί
π ο π ε π ί ο ς :

’Από νύχτα σ’ αύγή
Κι' άπ' αυγή σ’ άλλη νύχτα
ξεκληρίζεται ή Γή.
Γειά σας κάμποι χρυσοί καί ποτάμιά, βουνά 
πού τό δείλι χρυσώνει, στήν άφεύγατην ώρα 
ούρανοί γαλανοί πού βαρειά σάς θολώνει 
του θανάτου ή πρωτόφαντη μπόρα.
Πάλι θάρθουν χρυσές ροδοθώρες αύγές 
γιά νά πλέξουν τόν άγιο ρυθμό, πάλι· θάρθουν 
οΐ ξανθές τών ’Απρίληδων μέρες γλυκές 
Κι' άπό μύριες ξανά
θά γιομίσει δλη ή πλάση δροσερές όμορφιές 
μά οΰτε μιά, μήτε μιά θ' άναζήσει καί πάλι 
Απ' τις τόσες ζωές 
κι' άπ* τις τόσες καρδιές
πού στήν άπάντεχον γύραν χάμου τήν άγκάλη.

Τό πικρό μοιρολόι
τών ’Ανέμων τά πέπλα τής φυγής άνεμίζει
πάνω άπ' τ' άμετρα πλήθη π' δλο φεύγουνε, φεύγουν
σ' Ενα δρόμο πού τέρμα δέν εχει κι’ ό θάνατος
μ' άπλωμένα άπό πάνω φτερά
Φτιρουγίζει,
καί σαλπίζει μέ χάλκινη σάλπιγγα κι’ δλο σαλπίζει 
καί μέ μάτια άναμμένα σάν κάρβουνα, μ' αίμα  
στ’ άνεχόρταγα χείλη καί νύχια χαμψά, ■ 
σάμπως τ’ δρνιο πού βγαίνει 
άπ' τά μαΰρα ριζά τής ’Αβύσσου 
καί τήν πάμφωτη σβύνει 
μέ τά  δυό του φτερά 
τή χαρμόσυνην, "Ηλιε, μορφή σου.

Φεύγουν δλοι κι* άφίνουν τά χαρούμενα σπίτια 
τις αύλές πού τ' άγιόκλημα άνθεϊ καί ευωδιάζει 
τά χρυσά άπό τά στάχυα χωράφια, τή Γή 
πού τά κόκκαλα σκέπει τών γονιών, τήν ψυχή 
τών πραγμάτων π' άγάπησαν, αεύγουν 
κι δ,τι άνθεϊ κι δ,τι λάμπει, πικρή θύμηση τώρα 
στήν καρδιά μαυροφόρα θρηνεί.
Φεύγουν δλοι, δλοι φεύγουν, κι δσοι μείναν, αύτοί 
μέ τά μάτια άνοιχτά, στυλωμένα, θολά

καί μέ αίμα στά χείλη
νά τούς θάψουν δυό χέρια προσμένουν στή Γή
πού παλέψαν νά σώσουν
οι στερνοί μέσ’ στήν άξαφνη μπόρα άετοί.

Τόν αιθέρα μακρόσυρτη σχίζει οίμωγή 
θολωμένοι άπό μαΰρο καπνόν ούρανοί 
παραστέκουν τόν άμετρο πόνο βουβςιί·
’Από νύχτα σ ' αύγή
κι’ άπ’ αύγή σ' άλλη νύχτα
ξεκληρίζεται ή Γή.

ΤΩ  χαρούμενα σπίτια
κι’ ώ αύλές πού τ ’ άγιόκλημα άνθεϊ κι’ εύωδιάζιι 
ώ χρυσά ’πό τά στάχυα χωράφια, κι’ ώ Γή 
π«ύ τά κόκκαλα σκέπε( τών γονιών, κι' ώ ψυχή 
τών πραγμάτων π’ άγάπησαν 
πού νά πάνε καί πού νά σταθούν οι ψυχές 
πού τά μαΰρα τους σέρνουν κορμιά θλιβερές.

Πυρωμένο είναι σίδερο ή Γή
πού πατούνε μέ πόδια γυμνά
κι' δπου σύνορο όρίζει τή Γή, μέγα κϋμα
μέ βουή καταχθόνια βογγά,
τό ϋγρό. τό μεγάλο, τ' ώκεάνειο μνήμα.
Τόν αίθέρα μακρόσυρτη σχίζει οίμωγή.
'Από νύχτα σ' αύγή
κι’ άπ' αύγή σ' άλλη νύχτα
ξ*κληρίζεται ή Γή
κι δσο φεύγουν τά χρόνια καί κυλοΰν οί καιροί 
κι' δσοι αιώνες κι' άν φύγουν πιό βαρειά θ' άντηχεΐ 
πιό πικρή γοερή
ή πού σχίζει τόν μαΰρον αίθέρα οίμωγή.
'Ό λ α  φεύγουν δέ μένουν παρά μόνο οί νεκροί 
οί στερνοί μέσ’ στήν άξαφνη μπόρα άετοί 
κι’ Τσως κάποιο λουλούδι στήν κουφάλα του βράχου 
πού γυρμένο θρηνεί.
ΤΩ  λουλούδι γλυκό χαμογέλιο καί φώς μου 
δπου βρίσκεσαι, φύλαξε, φύλαξ' έσύ 
φύλα κάτι άπ’ τήν άγια σκοτωμένη όμορφιά 
τού πολύπαθου κόσμου.
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Ι ον Οί καπνοί τοΰ λιβανιού 
έζάλιζαν. Ή  σκηνή ή 
ταν Επιβλητική. Δέν 6- 

πήρχε κανένα όραιό παράθυ
ρο στό δωμάτιο. 01 τοίχοι 
ήταν σκεπασμένοι μέ βαρειές 
κουρτίνες καί πολύτιμα χα 
λιά μαύρα, μέ κεντημένους 
μεγάλους δράκοντες.

Στό βάθος τοΰ δωματίου, 
δπου ό καπνός τοΰ λιβανιού 
ήταν περισσότερος, ύψωνόν 
ταν Ενα τεράστιο καί χον
τροκαμωμένο είδωλο πού τό 
πρόσωπό του είχε μιά εκφρα- 
σι σκληρή τόσο, πού τρό
μαζε.

Τά μάτια του, καμωμένα 
άπό δύο ρουμπίνια έλαμπαν 
στό φώς τών μαγκαλιών πού 
ήταν δεξιά καί άριστερά του.

’Ακούστηκε ό όξύς ήχος 
ένός γκόγκ καί μιά κουρτίνα 
τραβήχτηκε άφήνοντας νά περάσουν 
πολυάριθμοι Κινέζοι πού ήτανε ντυ
μένοι πολυτελέστατα. Συγκεντρώθη 
καν γύρω άπό Ενα έβένινο τραπέζι 
καί δταν ό Ενας άπ’ αύτούς σήκωσε 
τό δεξί του χέρι, δλοι άρχισαν νά 
τραγουδούν.

Αύτοί οί άνθρωποι ήταν τά μέλη 
τής συμμορίας Τσέ-Κιάγκ πού είχαν 
όρκ'.στή νά τρομοκρατήσουν τήν Εύ· 
ρώπη, νά άποκτήσουν μέ εκβιασμούς 
χρήματα καί κατόπιν, γυρίζοντας 
πλούσιοι στήν πατρίδα τους νά κα
ταλάβουν χήν έξουσία. Κανένα Εγ- 
κλημα, δσο μεγάλο καί ν&ταν, δέν 
θά τούς σταματούσε ώσπου νά φθά- 
σουν στό τέρμα.

Αύτός πού είχε σηκωμένο τό χέρι 
καί φαινόταν γιά άρχηγός, τό κατέ
βασε καί οί Κινέζοι σταμάτησαν τό 
τραγούδι Κάτόχιν άρχισε νά λέγη 
μέ τσιριχτή φωνή :

--«Σεβαστοί άδελφοί τής δυνατής 
όργανώσί-.ως Τσέ-Κιάγκ αύτή τή 
φορά ό δράκοντΟις θ' άποφασίση 
ποιός θά μάς κυβέρνα ώς τήν 
άλλη συνεδρίασί μας».

Έ νώ  μιλούσε πλησίασρ τό εί
δωλο καί τράβηξε άπ’ τό στόμα  
του (τοΰ ειδώλου) Ενα κόκκινο 
χαρτονάκι.

Μετά Ενας-Ενας οί συμμορίτες 
τράβηξαν άπό Ενα χαρτονάκι."Ο 
λοι, έκτός άπό Εναν πού εΤχε 
βγάλη μαύρο, είχαν κόκκινο. Ό  
μέχρι τώρα άρχηγός στράφηκε σ ’ 
αύτόν πού είχε τραβήξη τό μαύ
ρο χαρτονάκι.

— « Σ ’ έσένα, Ούάγκ-Φού, σοΰ 
Ετυχε ή τιμή νά μάς όδηγήσης. 
Ώ ς  τήν άλλη συνεδρίασί, σύ θά 
εΓσαι ό άρχηγός καί θά ύπακού- 
ωμε τυφλά στις διαταγές σου»
"Ο Ούάγκ Φού ύποδέχτηκε οιύτά 
τάλόγιαμέ μιάκλίση τοΰ κεφαλιού.

— « ’Αδελφοί, ψιθύρισε. Δυό 
πράγματα κυρίως πρέπει νά τε- 
λειώσωμε. Τό πρώτο εΤναι νά έκ- 
δικηθοΰμε τόν Λόρδο Μπρώντον 
τέηλ, πού τά άρθρα του στις έ- 
φημερίδες γιά μάς, άποτελοΰν 
μεγάλο κίνδυνο, θ ά  εκδικηθούμε 
διά μέσου τού γυιοΰ του πού θά 
συλλάβωμε αιχμάλωτο καί Ετσι 
ό π α^ρ α ς  θά μάς ύιτακούση».

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΤΣΕ-ΓΙΒΓΚ
Μιά νέα καταπληκτική κι’ άνέκδοτη περιπέτεια 

τοΰ περιφήμου ν τ έ τ ε κ τ ι β  :

Σέ τέσσερις συνέχειες ΤΟΜ - Κ ΟΞ

“Ενα μουρμουρητό έπιδοκιμασίας 
άκούστηκε.

-  «Γιά δεύτερο λόγο, συνέχισε, 
πρέπει νά έκδικηθοϋμε τόν ντέτεκτιβ 
Τόμ Κόξ πού άλλη μ ι ά  φορά μάς 
χάλασε τά σχέδια. Έ χ ω  μιάν ίδέα 
πού θά σάς έξηγήσω άμέσως..

— «Νομίζεις δτι αύτό είναι μιά 
φάρσα. Τόμ ;»

'Υπήρχε κάποια νευρικότης στόν 
τόνο τής φωνής τοΰ Λόρδου Μπρών
τοντεηλ ένώ καθισμένος στό πολυ 
τελές γραφείο του άπηύθυνε αύτά  
τά λόγια σ ’ Εναν άνθρωπο πού κα
θόταν άπέναντί του. Αύτός ό άν
θρωπος ήταν ό διάσημος ντέτεκτιβ 
Τόμ-Κόξ, ένας, άπό τούς πιό στε
νούς φίλους τού σπουδαίου δημο 
σιογράφου.

Ό  ντέτεκτιβ διάβαζε τό χαρτί,πού 
ό Λόρδος τοΰ είχε δώση καί πού Ε-

E N F ) K R B E  CCOPPI

— Μαμά ! "Εχω τό σχολικό βραβείο.
— Μπράβο, παιδάκι μου- Πόσο μέ συγκινεί! 

Ήσουνα πρώτος τής τάξεως ,
— Ό χι. Τό βρήκα στήν αύλή κατά τό διάλειμσ!

γράφε «Σταμάτησε τις έπι·; 
θέσεις σου κατά τής δοξα
σμένης όργανώσεως Τσέ- 
Κιάγκ. "Α ν  μιά μόνο λέξις 
φανή άκόμη στις Εφημερίδες 
σου, ό γυιός θά πληρώση 
τ ’ άποτελέσματα». "Οταν  
τελείωσε, ό ντέτεκτιβ τό ά. ϊ  
κούμπησε πάνω στό γραφείο | 

Δέν είναι φάρσα, είπε. | 
Ή  Τσέ-Κιάγκ δέν κάνει μά -3  
ταιες άπειλές. Γι’ αύτούς 1 
μόνο μιά τιμωρία ύπάρχει ό j 
θάνατος μέ φοβερά βασανι -| 
στήρια. Ό  Λόρδος σηκώθηκε 3 
άνήσυχος:

— Τότε ό γυιό" μου β ρ ί·ϊ  
σκεται σέ κίνδυνο, είπε. Ή  
πρωινή έφημερίς κυκλοφόρη- 1 
σε καί σ' αύτήν ύπήρχε ένα ■ 
άρθρο γραμμένο άπ’ τό χέρι | 
μου πού Ελεγε πώς δέν πρέ- a 
πει νά παραλείψωμε τίποτε 

πού θά μπορούσε νά έξοντώση αύ ' 
τούς τούς Κινέζους κακοποιούς. | 
’Αλλά... δέν μπορούν νά φθάσουν ώς 1 
τόν γυιό μου. Είναι στό Κολλέγιο. * 
Αύτοί οί λησταί δέν θά μπορούσαν '■] 
νά μποΰν σ' Ενα σχολείο καί νά τόν. 
δολοφονήσουν».

— «Δέν ξέρετε γιά τί είναι άξιοι % 
αύτοί, άπάντησε ό Τόμ-Κόξ. Μέ κά -3 
θε τρόπο θά προσπαθήσω νά τούς 1 
σταματήσω. Δώστε μου μιά φωτο
γραφία τοΰ γυιοϋ σας καί διατάξτε 
στό κολλέγιο νά μήν τόν άφήσουν ' 
νά μιλήση μέ κανέναν έκτός άπό μέ- ;; 
να. Δώστε μου τίποτε γιά νά κατα
λάβουν δτι Ερχομαι έκ μέρους σας».

Ό  Λόρδος Μπρώντοντεηλ τοΰ Ε- 
δωσε ένα δαχτυλίδι. « 'ο  γυιός μου 
θά τό άνΰγνωρίση» εΤπε. Κατόπιν 
πήρε άπό Ενα συρτάρι μιά φωτο
γραφία τού γυιοΰ του καί τοΰ τήν 
Εδωσε.

Ό  Τόμ-Κόξ τή φύλαξε.
— «Χαίρετε Λόρδε Μπρώντοντεηλ 
εΓπε. Μπορείτε νά άφήσετε αύ· 
τήν τήν ύπόθεσι στά χέρια μου- 

***
’Ενώ τό αύτόγυρον προσγειω

νότανε σιγά στά γήπεδα τώνσπόρ 
τοΰ «Έ λσ μερυ  Σκούλ» πολλοί 
νεαροί πλησίασαν περίεργοι. Μό
λις τό μηχάνημα σταμάτησε, Ενας 
άνθρωπος κατέβηκε. Ό  καθηγη
τής τής γυμναστικής, τέως πρω· 
τοπαλαιστής τών βαρέων βαρών, 
πλησίασε:

— « Ό  κ. Τόμ Κόξ ;» ρώτησε.
— «Ναί, άπάντησε ό άλλος. Καί 

γιά άπόδειξι νά τό δαχτυλίδι τού 
Λόρδου Μπρώντοντεηλ. Ποΰ είναι 
ό γυιός τ ο υ ;»

"Ενας ψηλός νέος πλησίασε. Ό  
ντέτεκτιβ τόν άναγνώρισε άμέ
σως άπ’ τήν φωτογραφία.

— «Άνεβήτε άμέσως, τοΰ είπε. 
θ ά  Ελθετε μαζύ μου. Δέν Εχομε 
καιρό γιά έξηγήσεις».

Ό  νέος θέλησε νά μιλήση μά 
ό Τόμ Κόξ τοΰ έπέβαλε σιωπή 
μέ Ενα νεΰμα. Σέ λίγα λεπτά ό 
μαθητής μπήκε στό αύτόγυρο πού 
άρχισε ν’ άνεβαίνη.

(Στό  έπόμενο ή συνέχεια)

Η Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Ο Υ Λ Α  Μ Α Σ

(Συνέχεια άπό τό προηγούμ.)

8ον " θ πωζ τήν προηγου 
μένη ήπιε δσο ήθε
λε. Ξανακρέμασε τή 

γαβάθα, φίλησε τή Λευ 
κούλα, καί τήν είδε νά φεύ- 
μέ τήν έλπίδα νά τήν ξα- 
ναδή νά ξαναγυρίση ώς τό 
βράδυ. Πραγματικώς κάθε 
μέρα, τό πρωΐ, τό μεσημέ
ρι, καί τό βράδυ, ή Λευ- 
λα έρχόιαν καί τής Εφερνε τό λιτό 
γεΰμα της. Ή  Ξανθούλα περνούσε 
τόν καιρό της μέ κλάμματα γιά τό 
χάσιμο τών φίλων της, καί θύμωνε 
μέ τόν έαυτό της γιά τά σφάλματά  
της. «Μ έ τήν παρακοή μου, σκεπτό
ταν, προξένησα σκληρές δυστυχίες 
στούς φίλους μου, καί δέν εΤνε στό 
χέρι μου νά τις διορθώσω. ’Ό χ ι μό
νο Εχασα τούς καλούς μου φίλους, 
άλλά στερήθηκα καί τοΰ μόνου μέ 
σου νά ξαναβρώ τόν πατέρα μου, 
τόν δυστυχισμένο μου πατέρα, πού 
περιμένη τήν Ξανθούλα του, τήν δυ
στυχισμένη του Ξανθούλα, καταδι
κασμένη νά ζή καί νά πεθάνη μόνη 
της, μέσα σ’ Ενα φοβερό δάσος, δ 
που βασιλεύει ό κακός μου δαίμων». 
Ή  Ξανθούλα ζητοΰσε νά άσχοληθή 
καί νά διασκεδάση τή μοναξιά της 
μέ κάθε δυνατό μέσο. Τακτοποίησε 
τήν καλύβα της, Εκαμε Ενα κρεββά· 
τι άπό χόρτα καί φύλλα. ’Έδεσε 
κλαδιά καί Εκανε Ενα είδος καθί
σματος. Μεταχειρίστηκε μέρικά άγ- 
κάθια μακρυά καί λεπτά, καί Εκαμε 
καρφίτσες καί βελόνες, καί Εκανε Ε
να είδος κλωστής άπό καναβάτσο, 
πού είχε μαζέψη γύρω άπό τήν κα
λύβα της, καί κατόρθωσε νά διορ- 
θώση τά φορέματά της, πού οί πέ
τρες καί τά κλαδιά τής είχαν κουρε
λιάσει.

Έ ζη σ ε  Ετσι έπτά Εβδομάδες. Ή  
λύπη της ήταν πάντα ή ίδια. Πρέ
πει δμως νά όμολογήσωμε, πρός Ε
παινό της, πώς δέν ήταν ή άθλια 
καί μοναχική ζωή της, πού Ετρεφε 
τή λύπη της, άλλά ή ειλικρινής λύ
πη της γιά τό σφάλμα της. θ ά  ά- 
ποφάσιζε νά περάση τή ζωή της μέ
σα σ ’ αύτό τό δάσος, άν μ' αύτή 
τή θυσία μπορούσε νά έξαγοράση  
τή ζωή τής Καλοελαφούλας καί τοΰ 
Ώμορφογατούλη.

Μ Ε Ρ Ο Σ  Ε Ν Α Τ Ο Ν  

“Η Χελώνα.

Μιά μέρα πού καθόταν στήν είσο
δο τής καλύβας της. καί περίλυπη, 
δπως συνήθως, σκεπτότανε τούς φί- 
λοης της, καί τόν πατέρα της, εΓδε 
μπροστά της μιά πελώρια χελώνα.

— «Ξανθούλα τής εΤπε ή Χελώνα, 
με μιά γέρικη φωνή, Ξανθούλα, άν 
θέλης νά έμπιστευθής στή φύλαξί 
μου, θά σέ κάμω νώ βγήζ άπό αύ 
τό τό δάσος».

— Καί γιατί, κυρία Χελώνα νά ζη 
τήοω νά βγώ άπό τό δάσος ; ’Εδώ 
Εγινα άφορμή νά πεθάνουν οί φίλοι 
μου, καί έδώ θέλω νά πεθάνω.

— Καί είσαι βεβαία γιά τό θάνα
τό του;, Ξανθούλα;

-Π ώ ς ! θά ήταν δυνατόν!.. . 'Α λλά  
δχι! είδα τό καταστρεμμένο τους.*, 
μέγαρο. Ό  Παπαγάλλος καί ό Β ά 
τραχος μοΰ είπαν πώς δέν ύπάρ 
χουν πιά. θέλετε, χωρίς άλλο, νά 
μέ παρηγορήσετε, άπό καλωσύνη. 
Δέν έλΓίΙζω νά τούς ξαναδώ. 'Εάν  
ζοΰσαν θά μ’ άφιναν μέ τήν άπελπι- 
σία δτι τούς κατάστρεψα;

Ποιός σοΰ εΤπε, r -ανθούλα αν 
αύτή ή έγκατάλειψις δέν ήταν άναγ- 
καία, καί δτι καί αύτοί ο! ίδιοι δέν

Καθώς ή Ξανθούλα καθόταν στή 
ράχη τής χελώνας είδε στό βάθος 
τής πεδιάδας ενα πύργο πού τής 

θύμιζε...

εΐναι ύποταγμένοι σέ μιά άνώτερη 
δύναμι άπό τή δική τους. Ξέρεις, 
Ξανθούλα δτι ή μετάνοια, έξαγορά- 
ζει τά σφάλματα ;

— ’Ά !  κυρία Χελώνα, άν άληθινά, 
ύπήρχαν άκόμσ, άν μπορείτε νά μοΰ 
πήτε νέα τους, πήτε μου πώς δέν 
Εγινα αιτία τοΰ θανάτου των, πήτε 
μου πώς θά τούς δώ μιά μέρα. Δέν 
ύπάρχει τιμωρία πού νά μήν τήν δέ
χομαι, γιά vrt άποκτήσω ύστερα 
αύτή τήν εύτυχία,

— Ξανθούλα, δέν μοϋ έπιτρέπεται 
νά σοΰ πώ τί άπέγιναν οί φίλοι σου 
άλλά άν Εχης τό θάρρος νά £νέ- 
βης στή ράχη μου. καί νά μήν κα- 
τεβής έπί Εξη μήνες, καί νά μή μοΰ 
κάνης καμμιά έρώτησι, μέχρι τοΰ 
τέλους τοΰ ταξιδιοΰ μας, θά σέ ο
δηγήσω σέ Ενα μέρος δπου δλα θά
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σοΰ φανερωθούν.
— Σάς ύπόσχομαι δ,τι θέ

λετε, κυρία Χελώνα, άρκεϊ 
νά μάθω τί Εγιναν οί φίλοι 
μου.

— Πρόσεξε, r -ανθούλα, Ε
ξη μήνες χωρίς νά κατέβης 
άπό τήν πλάτη μου, χωρίς 
νά μοΰ πής μιά λέξι 1 Μιά 
καί θά φύγωμε, άν δέν εχεις 
τό θάρρος νά πάς ώς τό τέ 
λος, θά μείνης αιωνίως στήν 

έξουσία τοΰ μάγου Παπαγάλλου καί 
τής άδερφής του τής Τριανταφυλ
λιάς, καί δέν θά μπορέσω πιά νά 
σοΰ έξακολουθήσω, τις μικρές βοή
θειες, στις όποιες χρωστάς τή ζωή 
σου, άπό Εξ εβδομάδων.

— ’Ά ς  φύγωμε, κυρία Χελώνα, άς 
φύγωμε άμέσως. Προτιμώ κ'ίλλίτε- 
ρα νά πεθάνω άπό κούρασι καί στε
ναχώρια, παρά άπό λύπη καί άνη- 
συχία. Ά φ ’ δτου τά λόγια σας Εφε
ραν τήν έλπίδα στήν καρδιά μου, 
αίσθάνομαι τό θάρρος νά έπιχειρή- 
σω Ενα ταξίδι άκόμη δυσκολώτερο 
άπό αύτό πού μοΰ λέτε.

— ’Ά ς  γίνει λοιπόν κατά τήν Επι
θυμία σου. ’Ανέβα στή ράχη μου 
καί μή φοβάσαι ούτε τήν πείνα, ού
τε τή δίψα, ούτε τόν ύπνο, ούτε κα
νένα έπεισόδιο κατά τό μακρυνό μας 
ταξίδι· * Οσο καί άν βαστάξη δέν 
θά Εχης νά φοβηθής κανένα δυσά
ρεστο».' -

Ή  Ξανθούλα άνέβηκε στή ράχη 
τής Χελώνας

— «Τώρα σιωπή τής είπε, ούτε 
μιά λέξι προτού φθάσωμε, καί δπου 
έγώ θά μιλήσω πρώτη».

Μ Ε Ρ Ο Σ  Δ Ε Κ Α Τ Ο Ν  

Τό ταξίδι καί ή άφιξις

Τό ταξίδι τής Ξανθούλας βάστα 
ξε Εξη μήνες, δπως τής τό είχε πει 
ή Χελώνα. ’Έκανε τρεις μήνες γιά 
νά βγή άπό τό δάσος. Έβρέθηκε 
τέλος σέ μιά πεδιάδα άγονη, τήν ό 
ποια ^ιέτρεξε σέ Εξ εβδομάδες, καί 
στό τέλος τής πεδιάδος είδε Ενα 
Πύργο πού τής θύμησε τόν Πύργο 
τής Καλοελαφούλας καί τοΰ Ώ 
μορφογατούλη. "Εκαναν Ενα μήνα 
ώς νά φθάσουν στή λεωφόρο τοΰ 
Πύργου.

Ή  Ξανθούλα Εκαιγε άπό άνυπο- 
μονησία. Αύτός άραγε ήταν ό Πύρ
γος, δπου θά μάθαινε γιά τήν τύχη 
τών φίλων της; δέν τολμοΰσε νά ρω- 
τήση, άν καί είχε τόση μεγάλη έπι- 
θυμία. Έ ά ν  μπορούσε νά κατεβή 
άπό τή ράχη τής Χελώνας, θά διέ- 
τρεχε γιά δέκα λεπτά τά διάστημα 
πού τήν χώριζε άπό τόν Πύργο.’Α λ 
λά ή Χελώνα έξακολουθοΰσε νά 
περπατή, καί ή Ξανθούλα, θυμότανε 
πώς τής είχε άπαγορέψη νά πή μιά 
λέξι, ούτε νά κατεβή. Έπήρε τήν ά- 
πόφασι λοιπόν νά περιμένη, παρά 
τή μεγάλη της άνυπομονησία. Ή  
κυρά Χελώνα φαινόταν πώς άντί νά 
βιάζη τό βήμα της, τό άργοπορουσε 
Πέρασαν άκόμα δεκαπέντε μέρες, 
πού. φάνηκαν στήν Ξανθούλα δεκα· 
πέντε αΙώνες, ώς πού.νά διατρέξουν 
αύτή τή λεωφόρο.

(Στό έπόμενο ή’ συνέχεια)
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(Συνέχεια άπό ιό προηγούμενο)

7ον Γυμνάσματα τά όποια θά ' 
διατηρήσουν βέβαια τήν εύ- 
καμψία του σώματος, τήν 

κομψότητά του, τήν έλαστικότητα 
τών μυών, καί έλευθέρα κίνησι τών 
άρθρώσεων. Προσθέσατε υδροθε
ραπεία. μπάνια, ντούς καί να εΤσθε 
βέβαιοι πώς τό σώμα θά μείνη νέο 
καί σέ ήλικία άνω τών Εξήντα έτών.

Τώρα πού έμελετήσαμε τό πρώτο 
μέρος τών όρων γιά νά μείνη κανείς 
νέος έπί μακράν, θά κυττάξωμε τά 
μέσα νά ύπερασπίσωμε τήν ώμορφιά 
μας. θ ά  δοΰμε πώς οΐ χαριτωμένες 
μας άναγνώστριες ώφείλουν νά πε
ριποιούνται τό δέρμα τους, τό πρό
σωπο, τά χέρια, τό στήθος, τά πό
δια, τά νύχια, τά μαλλιά, τά μάτια.

Πώς θά φροντίζουν γιά τήν κα
τοικία τούς, τά ένδύματά τους καί 
τήν διατροφή τους. Τέλος θά δώσω- 
με μερικούς τύπους, πού θά μπο
ρούν νά χρησιμεύουν σέ κείνες πού 
θά μας κάμουν τή τιμή νά συμβου- 
λευθοΟν τό «Πώς νά ύπερασπίζετε 
τήν ώμορφιά σας».

Τ ό δ έ ρ μ α .

"Ενας σοφός Εγραψε κάπου δτι 
«τό δέρμα εΓναι ό καθρέφτης τοΰ 
σώματος» θά μπορούσε κανείς νά 
προσθέση, δυναμώνοντας τήν βεβαί- 
ωσι τοΰ σοφοΰ, δτι τό δέρμα άντα- 
νσκλα πραγματικώς στις περισσότε 

■ ρες περιπτώσεις, τήν παθολογική 
κατάστασι τοΰ άτόμου. Λοιπόν, γιά 
νά Εχη κανείς Ενα δέρμα σέ καλή 
κατάστασι, είναι άπαραίτητο νά 
διατηρή τήν ύγεία τοΰ σώμαιος δ- 
σο τό δυνατόν τέλεια. Πρέπει νά ά- 
ποκτα κανείς αύτή τήν κατάστασι 
περισσότερο άπό τήν ύγιεινή παρά 
άπό τά φάρμακα. Είμαστε κατηγο
ρηματικός άντίθετοι γιά τή χρήσι 
φαρμάκων, άλλά έν τούτοις μερικές 
φορές ό γιατρός πρέπει νά γιατρέ 
ψη έσωτερικές άσθένειες, γιά νά ά- 
ποδώση στό δέρμα μιά λεπτή Επι
δερμίδα, φρέσκη, ώραία, βελούδινη, 
Ever λευκό χρώμα, ή μιά θαμπή ώ- 
χρότητα. Νά μάθουν νά άναπνέουν, 
ίΓνε μιά άπό τις πρώτες γνώσεις 
πού πρέπει νά μάθωμε στά παιδιά 
μας. Τό νά άναπνέη κανείς καλά, 
δηλαδή νά έπιχυγχάνη άναπνοές βα- 
θειές καί τέλειες, καί έκπνοές πλή
ρεις, εΓνσι Ενας τρόπος διατηρήσεως 
ισορροπίας στόν όργανισμό, τόν ό
ποιο θά έμοδίζη νά άποκτα λίπη, 
καί Ενα μέσον διατηρήσεως δρόσε' 
ρότητος καί έλαστικότητος στήν έπι- 
δερμίδα. .

(Στό  έπόμενο ή συνέχεια)

— ΓΙοιό ;
— ’Εγώ λοιπόν 

σας λέω δτι κι' ό 
γέρος αύτός πού 
ήρθε έδώ κι* έξα 
φανίστηκε ξαφνι
κά, εΤνε αύτός ό 
ϊδιος πού ίσωσε 
τή ντόνα Σουζάνα!

— ”Ε . . .Τώρα τά 
παραλές! φώναξαν 
δλοι μαζί

— Μ ά γιατί; Δύσκολο εΤνε νά με
ταμφιέστηκε καί ν&ρθε ;

Καί τί ναρθη νά κάνη;
— Γιά νά δη τό κορίτσι.
— Ά ε ι  στό καλό
“ Τότε γιατί ήρθε ; Καί γιατί δλο 

καί μέ τή Σουζάνα εΓχε νά κάνη ; 
Koti στό τέλος γιατί έφυγε κρυφά 
καί ξαφνικά ;

Χλωμός, κατατρομαγμένος, σάν νά 
τοΰ συνέβη κάτι τό φοβερό, ό μί- 
στερ Τζίμ προχώρησε στόν δμιλο 
τών κάου μπόϋς καί ρώτησε.

Ποιός άνοιξε τό δωμάτιο τής 
άποθήκης;

— ’Εγώ ! πετάχτηκε ό ύπηρέτης 
πού τόχε παραχωρήσει στό γέρο.

— Γιατί;
Γιά νά μείνη Ενας ξένος πού 

ήρθε στό κτήμα.
— "Ενας ξένος; Εκανε ό Τζίμ κι’ 

άρχισε νά κλονίζεται.
— Ναί.
— Ποιός τόν Εφερε ; Καί ποιός σοδ- 

πε νά τόν μπάσης στό δωμάτιο έ- 
κεΐνο ;

—  Η ντόνα Σουζάνα άφέντη μου, 
άπάντησε φοβισμένος ό ύπηρέτης.

— Ποιός ήταν ό γεροντακος αύ
τός ;

— Δέν τόν ξέρω.
— 'Άγνωστος ;
— 'Ολωσδιόλου άγνωστος. Κανείς 

μας δέν τόν εΤδε ποτέ.
— Καί τώρα ποΰ είναι ;
— Χάθηκε άφέντη μου. Τόν χάσαμε 

άξαφνα Εχ<=ι δυό μέρες τώρα πού 
Εγινε άφαντος.

Ό  Τζίμ δέν είπε τίποτα άλλο καί 
Εφυγε τρικλίζοντας καί τρέμοντας

— Τά βλέπετε ; Εκανε θριαμβευτικά 
ό κάου μπόϋ πού ϋιλοΰσε πριν. Τί 
σας Ελεγα ;Τό  κατάλαβε κι’ ό άφέν 
της. Ποιός ξέρει τί είδε κεΐ μέσα καί 
τό κατάλαβε.

Κι' ό κάου μπόϋ αύτός δέν είχε 
καί πολύ άδικο.

Πράγματι ό Τζίμ, άποφασισμένος 
δπως είδαμε νά έξαφανίση τά ϊχνη 
τοΰ παληοΰ έγκλήματός των, είχε 
κατέβει στήν άποθήκη γιά νά δή μέ 
τί τρόπο θά μπορούσε νά μπή στό 
ύπόγειο δπου θά βρισκόταν σίγου
ρα ό σκελετός τοΰ Αοπέζ.

Μόλις δμως άντιλήφθηκε δτι τό 
δωμάτιο τής άποθήκης, πού χρόνια 
ολόκληρα Εμενε κλειστό, φαινόταν, 
σάν νδχε άνοιχτή, Εσπρωξε τήν πόρ
τα καί ϊμεινϊ κατάπληκτος.

Στό βάθος τοΰ δωματίου ό τοΐς 
χος ήταν τρύπιος ί

Μιά άρκετά μεγάλη τρύπα, πού 
μάταια προσπάθησε, δπως ήταν φα
νερό, νά τήν σκεπάσει πρόχειρα κεί
νος πού τήν άνοιξε.

Ό  Τζίμ Εντρομος βγήκε δξω κλεί
δωσε τό δωμάτιο καί Ετρεξε στούς 
ύπηρίτες.

— Ωστε έφυγε ό ξένος ; ξαναρώ- 
τησε.

/ -Ν α ί .
— Δέν τόν είδατε ;
■- Δέν τόν είδε κανείς άφεντικό...
Κι* δταν ό Τζίμ Εμαθε τά καθέκα

στα Εφυγε μέ τόν φόβο ζωγραφι
σμένο στά μάτια του.

Ο μυστηριώδης «Εκδικητής» δέν 
άστειευόταν...

Ποιός ήταν δμω ς;
τΗταν φανερό.
Ό  μυστηριώδης γέρος είχε άνοιξη 

στόν τοίχο τήν τρύπα κι'εΤχε κατεβή 
στήν ύπόγεια στοά τής άποθήκης. 
Δηλαδή άκριβώς έκεΐ μέσα δπου 
εΓχαν χτίση ζωντανόν τόν Αοπέζ τόν 
πατέρα τοΰ Τόμ Μίξ έδώ καί δέκα 
πέντε χρόνια ...

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Ν  ΙΑ ’

Νεκρανάστασις τοΰ Τόμ - Μίξ.

Πέρασε καιρός.
^Εν τώ μεταξύ, τό κατώρθωμα 

τοΰ Τόμ νά νικήση τόν Τίνρη εΤχε 
γίνει πασίγνωστο.

Ολοι στήν γύρω περιφέρεια μι
λούσαν γιά τήν παληκαριά τοΰ ά 
γνωστου νεαρού κάου-μπόϋ κι’ δ- 
ποιον ξένον Εβλεπαν τόν περνούσαν 
γιά κείνον.

Δυστυχώς δμως ό Τόμ δέ φαινό
ταν πουθενά. Είχαν περάσει τόοες 
μέρες καί ό ήρωϊκός κάου μπόϋ δέν 
είχε παρουσιασθή σέ κανένα άπ’ τά 
γειτονικά ράνς.

ΕΓχαν άρχίσει πιά νά ξεχνούν τό 
γεγονός αύτό δταν μιά μέρα, νάτον 
ό Τόμ-Μίξ περήφανος καί καμαρω
τός, καβάλλα στόν άγαπημένο του 
Φτεροπόδη Εφτασε σ ' Ενα χω ριό...

Ά λ λ ά  πώς σώθηκε ό Τόμ-Μίξ ά 
πό τό χείλος τοΰ θανάτου ; Πώς ξέ· 
φυγε άπό τά  χέρια τοΰ Μαύρου Τί
γρη καί τής συμμορίας του ;

— Ποΰ βρέθηκε έδώ;
— Πώς ξαναβρήκε τόν Φτεροπόδη 

του ;
(Στό έπόμενο ή συνέχεια)
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(Συνέχεια άπό to προηγούμενο)

λ  η ο ν  Ή  ήμέρα πού θά φεύγαμε 
l w  εφθασε. Τήν παραμονή ό 

συμπαθής κύριος Τόμσον 
μας Εφερε τις συστατικές έπιστολές 
γιά τόν βσρώνο Τράμπ, διοικητή τής 
Ισλανδίας γιά τόν κύριο Πίκτυρσον 

τοποτηρητήν καί τοΰ άρχιεπισκόπου 
καί τέλος γιά τόν κύριο Φίνσεν, δή
μαρχο τοΰ Ρεϋκζαβίκ. Γιά νά εύχα- 
ριστήση ό θείος μου γιά δλ’ αύτά 
τόν κύριο Τόμσον, άρκέσθηκε στό 
νά τοΰ σφίξη τό χέρι.

Τήν 2αν τοΰ μηνός, κατά τις 6 τό 
πρωΐ οί πούτιμες 'άποσκευές μας 
είχαν μεταφερθή πάνω στή «Βαλκυ- 
ρία». Ό  πλοίαρχος μας ώδήγησε 
στούς κοιτώνες μας οί όποιοι ήταν 
άρκετά στενοί καί βρισκόντουσαν 
στό μεσόστεγο (ταμποΰκι).·

— Ό  άέρσς εΐν' εύνοϊκός ; ρώτησε 
ό θείος μου.

— θαυμάσιος ! άπάντησε ό πλοί
αρχος.

Μπζάρν, ν ό ι ι ο  - άνατολικός. θ ά  
βγοΰμε άπ’ τό Σούντ μέ δλα τά 
πανιά.

‘Ύ στερ ’ άπό λίγο ή γολέττα εϊχε 
προχωρήσει τόσο ώστε άν καί δέν 
εΤχε περάσει καλά καλά μιά ώρα ή 
πρωτεύουσα τής Δανίας φαινόταν 
οάν νά βούλιαζε στά μακρυνά κύ
ματα καί ή «Βαλκυρία» περνοΰσε 
τήν δχθη τοΰ "Ελσενερ.

Μέ τήν νευρική κατάστασι στήν 
όποια βρισκόμουνα περίμενα νά δώ 
τή σκιά τοΰ Χάμλετ νά πλανιέται 
πάνω στόν Ιστορικό άνδήρα.

— 'Υπέροχε τρελλέ! Ελεγα, θ ά  μέ 
σκότωνες χωρίς άλλοΙ θ ά  μέ ϊσ «ρ - 
νες στό κέντρο τής γης γιά νά βρής 
μιά λύσι στήν ■ άίώνιά σου άμφιβο- 
λία !

Ά λ λ ά  τίποτα δέν φάνηκε πάνω 
στ’ άρχσΐα τείχη. ‘Η Επαυλις άλ 
λωστε είναι πολύ πιό νεώτερη άπό 
τόν ήρωϊκό πρίγκηπα τής Δανίας. 
Χρησιμεύι ι ήδη ώς πολυτελής κατοι- 
κία τοΰ φύλακα τοΰ ίσθμοΰ τοΰ 
Σούντ άπό τόν όποιο διέρχονται 15 
χιλιάδες πλοία, διαφόρων έθνικοτή 
των, κάθε χρόνο.

Ή  Επαυλις τοΰ Κρόνσποργκ χά 
θηκε σέ λίγο οτήν όμίχλη, δπως κι' 
ό πύργος τοΰ Έλσιμποργκ, ό όποιος 
ύψώνετε στή Σουηδική παραλία. Καί 
ή μικρή γολέττα μας Εγειρε έλαφρά 
άπό τήν αύρα τοΰ Κάττεγκατ.

Ή  «Βαλκυρία» ήταν τέλειο Ιστιο
φόρο, άλλά δέν είναι δυνατόν νά 
έμπιστεύεται κανείς πάντοτε, σέ τέ
τοιου εΤδους πλοία. Μετέφερε γαι
άνθρακες στό Ρεϋκζαβίκ, διάφορα 
εΤδη τοΰ σπιτιοΰ, πήλινα δοχεία, 
μάλλινα ύφάσματα καί φορτίο στα 

ριού. Τό πλήρω
μά του ήταν συ
νολικά πέντε Δα  
νοί .άνδρες οί ό 
ποιοι φτάναν γιά 
τόν χειρισμό δλου 
τοΰ πλοίου.

Πόσο θά κρα 
τήση τό ταξίδι ; 
ρώτησε ό θείος 
μου τόν πλοίαρχο. 

— Δέκα μέρες,ά- 
άν δέν συναντήσωμε νο 

δταν πάράσωμε τις

τέλους δέν ύπάρχει 
κι’ άλλες καθυστε-

mm
πάντησε, 
τιοδυτικό άέρα 
Φερόες.
x- Ά λ λ '  έπί 

φόβος νά Εχετε 
ρήσεις ;

—’Ό χ ι κύριε Λίντεμπροκ, νά εΐσθε 
ήσυχος θά φθάσωμε.

Τό άπόγευμα ό γολέττα πέρασε 
τό άκροατήριο Σκάγκεν τής βορείας 
κορυφής τής Δανίας, διέσχισε «-ατά 
τήν νύκτα τό Σκάγκερ-Ράκ, άκολού·. 
θησε τήν Νορβηγική άκρη περνών
τας άπό τό άκρωατήριο Λίντνες καί 
μπήκε στή βόρεια θάλασσα.

‘Ύ στερ ’ άπό δυό μέρες βρεθήκα
με στις Σκωτικές παραλίες στό ϋψος 
τής Πέτερχεντ κοί ή «Βαλκυρία» 
διευθύνθηκε πρός τις Φερόες περ
νώντας μεταξύ τών Όρκάδων καί 
τών Σήθλαντ.

"Υστερ1 άπό λίγο ή γολέττα έπει- 
δή τήν Κτυποΰσαν τά κύματα τοΰ 
Ατλαντικού, άφοΰ προχώρησε λίγο 
άκόμα ένάντια στόν βόρειο δυνατό 
άέρα, άγγυροβόλησε στις Φέροες.

Τήν άλλη μέρα τό πρωί, 8ην τοΰ 
μηνός ξεκινήσαμε πάλι κού σέ λίγο 
ό πλοίαρχος άνεγνώρισε τήν Μυγ- 
κάνες, τό πιό άνατολικό άπ’ δλα τά 
νησιά. Ά π ό  κείνη δέ τή στιγμή τα- 
ξίδευσε ή «Βαλκυρία» κατ' εύθείαν 
γιά τό άκρωτήριο Πόρτλανδ, πού 
βρίσκεται στά μεσημβρινά παράλια  
τής 'Ισλανδίας.

Σ ' δλο αύτό τό ταξίδι δέν παρα
τηρήθηκε τίποτα τό άξιοσημείωτον. 
Ά ν τε ξ α  άρκετά στή "θάλασσα, ό δέ 
θείος μου, παρ’ δλο του τό πείσμα 
καί τήν ντροπή του ύπόφερε σ’ δλο 
τό διάστημα.

Δέν τοΰ ήταν λοιπόν δυνατόν νά 
ζητήση άπό τόν πλοίαρχο σχετικές 
πληροφορίες γιά τό Σνέφφελς, δη
λαδή τά μέσα συγκοινωνίας καί τις 
εύκολίες μεταφοράς.

'Ανέβαλε δέ νά κάνη αύτό γιά 
τήν ήμέρα πού θά φτάναμε. Πέρασε 
δλον του τ*ν καιρό ξαπλωμένος 
στήν καμπίνα του, τής όποιας τά  
τοιχώματα Ετριζαν δταν είχε θάλαλ- 
σα ή φυσούσε άέρας.

Πρέπει δμως νά όμολογήσω δτι 
τού άξιζε μιά τέτοια τύχη.

Τήν 11ην περάσαμε τό άκροατή 
ριο Πόρτλανδ. Ό  καθαρός ούρανός 
έπέτρεψε νά διακρίνωμε τό έπ’ αύ 
τοΰ Μύρντσλς Γιοργκύλ. Τό άκρω
τήριο άποτελεΐται άπό βουνό μέ ά- 
πότομες κοιτοφέρειες, φυτευμένο δέ 
μόνο στό έπίπεδό του

Ή  «Βαλκυρία» διέτρεχε τήν παρα
λία, άπό άρκετή άπόστασι, πρός Δυ- 
σμάς, άνάμεσα άπό ολόκληρο κο
πάδι άπό φάλαινες καί καρχαρίες.

(Σχό έπόμενο ή συνέχεια)

2.· ΕΡΡΙΚΟΣ ΚΑΡΟΪΖΟ

(Συνέχεια άπό χό προηγούμενο)

8ον Τήν Παναγία τής Πομπηίας 
έθεώρει προστάτιδά του, καί 
είχε τήν εικόνα της πάντοτε 

κρεμασμένη στό δωμάτιό του, πλάι 
στή φωτογραίία τής μητέρας του.

Μιά φορά ό Καροΰζο τραγουδού
σε στό Βερολίνο. Τό θέατρο ήταν 
κατάμεστο. "Ολοι οί σπουδασταί Ε
τρεχαν νά άγοράσουν μιά είσοδο 
γιά νά τόν άκούσουν. Τοΰ Εφεραν 
καί Ενα τεράστιο στέφανο, πού I- 
πιασε δλο τό δωμάτιό του, μέ τήν 
έπιγραφή :

«Στόν μεγαλύτερον τραγουδιστήν, 
οι σπουδασταί».

Ό  θαλαμηπόλος του θέλησε νά 
τόν μεταφέρη στό σαλόνι. Ά λ λ ά  ό 
Καροΰζο τοΰ είπε νά τόν άφήση στό 
δωμάτιό του. Κάποιος κύριος πού 
είδε τό στέφανο είπε ;

— «Τό  βέβαιον εΤνε δτι οί σπου
δασταί δέν σας ήκουσαν νά τραγου
δάτε».

— «Γ ιατί; ρώτησε ό Καροΰζο, δέν 
τραγουδώ άρκετά δυναιά ;

— Δέν κατόρθωσαν νά μποΰν στήν 
αίθουσα, είπε ό κύριος.

Τό δωμάτιο τοΰ Καροΰζο ήταν 
πρός τό δρόμο, καί έρχόταν τόσος 
θόρυβος, ώστε ό θαλαμηπόλος πήγε 
νά τό κλείση. Ά λ λ ’ ό Καροΰζο τόν 
σταμάτησε καί τόν ρώτησε.

— «Γιατί αύτός ό θόρυβος;»
— Είναι οΐ φοιτηταί καί σάς πε

ριμένουν νά βγήτε.
Ό  Καρούζο Ερριξε μιά ματιά στό 

στέφανο καί κατόπιν βγήκε στό πα
ράθυρο. "Ο ταν τόν εΤδαν οί σπου
δασταί άρχισαν νά ζητωκραυγάζουν 
καί νά πετοΰν τά καπέλλα τους 
σιόν άέρα. Τότε ό Καροΰζο τούς 
Ενευσε νά ήσυχάσουν, καί άρχησε 
νά τραγουδά τήν άρια άπό τή Μ άρ
θα. Ούτε ψίθυρος δέν άκούστηκι 
καθ' δλη τήν διάρκεια τού τραγου
διού, άλλά δταν, τελείωσε είναι άνώ- 
τερο πάσης περιγραφής, τό τί Εγινε.

’Ά λλοτε  πάλι στό Βερολίνο πήγε 
νά παίξη τούς Παλλιάτσους, Κατά  
τήν έποχή έκείνη ό Καροΰζο ήταν 
πολύ στενοχωρημένος γιατί ή πρώτη 
του γυναίκα, ή μητέρα τών ποιδιών 
του, τόν είχε έγκαταλείψει, καί εΤχε 
φύγει στήν Αμερική. "Επαιξε λοι
πόν τούς Παλλιάτσους, καί τό ά 
κρωατήριο δέν ύποπτεύεχο δτι ό 
έγκατσλελειμένος καί προδοθείς Κα
ροΰζο τραγουδούσε τήν Τδια του 
Ιστορία.

(Στό  έπόμενο ή συνέχεια)



===== *

_ iin ij δούλα μας» έκτός τών δσων σας
Μ Ε Τ Α - Υ  Μ Δ 5 "  Ξ ύποσχέθηκε στό προηγούμενο τεΰ- 

:  :  χος της στήν 146 σελίδα άπό δώ
·■■■·■■■■......     I · · ·! · ' κ®ί πέρα θά σας χαρίζει μέ τήν I-

δια τ>μή κάθε τεύχος μέ τά φύλλα
77) 2.τό προηγούμενο τεύχος στήν καλλιτεχνικά κομμένα καί ραμμένα 

προκήρυξι τοΰ νέου διαγωνισμού μέ δυό μπιγουνάκια δπως τά μεγά 
τής «Εφημεριδούλας μας» πού Εγι- λα περιοδικά.
νε (ζωγραφικής) στήν τελευταία σε- ~—Τί λέτε λοιπόν ενδιαφέρετε γιά
λ,ίδα (148) ξεχάσαμε νά σάς πούμε °δ ς  ή « Έψημεριδούλα μας» ; καί 
δτι τά σκίτσα πρέπει άπαραιτήτως είναι άξια τής δικής σας ύποστηρί- 
νά εΓναι καμωμένα μέ συνική μελά- ξεως ;
λη γιατί άλλοιώς δέν μπορούν νά 81) Στό σημερινό τεύχος άρχίζουν
γίνουν κλισέ, (ν ’ άποτυπώθοϋν στόν πάλι γιά τρίτη φορά τά «Περιπετει-
τσίγκο). δη Διηχήματα» προσφέροντάς σας

78) ’Επίσης καί ή «Καλλιτεχνική τούτη τή φορά κάτι πολύ πιό καλό
συνεργασία» δποιος θέλει νά στείλη τ*ς άλλες, «Τό μυστήριο τής
πρέπει νά είναι κι’ αύτή. γιά τούς Τσέ-Γιάγκ», μέ τόν δαιμόνιο ντέτε
ίδιους λόγους, μέ σινική μελάνη. κτιΡ π°ύ  τόσο ένθουσια

79) Ό  διευθυντής τής '«Ε φ ηβο ι- σ^εν° υς δ Φησε τήν πρώτη φορά
δούλας μας» σας ζητά συννώπη ^  ^  «Σ υ μ μ ο ρ ία  τού Λί,Τσόγκ»
γιά μερικά' λάθη πού έγιναν στό Τ *  * δ^ά,ΙΙ ωτο ^ό ένδιαφέ-
προηγόύμενο τεύχος στις «Σελίδες °  ςΤέπι δ^ ώ Ρίνες· «Το μυστή-
τοΰ ήμερολογίου μου», πού γράφει Γ  Τ  T °\ 'r ^YK » ε ναι κάτι άκό- ό ίδιος. Ρ γράφει μα πιό καλλιχερ0ι (αύτό δέ θά τό

Δηλαδή ώρισμένα χειρόγροφα τοΰ 6ιατπ?τώσετε καί μόνοι σας), θά
κειμένου « ’Εκδρομικές περιπέτειες» κΡατΊσΊ δέ έν 6λω σέ τέσσερις συ-
άνακατώθηκαν καί μπήκαν άλλου o-w  ° ημ.εριν,ί· Στ„ό 16°  *ε°-
άντ’ άλλοΰ X ς θά τελείωση και ύστερ άπό

Π.χ. οί άράδες 52 μέχρι 56 τής X'J °  £  ά ?Χ.ίση .gva &λλο  τό ό' 
πρώτης στήλης, στή σελίδα 138 έ π°Μ°Λ ·Κ ? °  £ομο£·· ,
πρεπε νά μποΰν μετά τήν 19η άοά * r d̂ VEI ° ^ τε ^νας (μι°0 πού νά
δ£ τής δεύτερης στήληΤ τ *?  ϊδ?ας ^  ^ Pi°  ^
σελίδας. Έπίσης δέν χρειάζεται ή β2Γ τ τλ ° “ ς καΑτοΨα Υευστ1· „
ψράσις « ’Εμείς λοιπόν στό μεταξύ» χ } τ σημερινό τεύχος μπήκαν
στήν 20ή άράδα. Παραλείφθηκε δέ £  πΡ °“ ναΥ>’ε^ Τ1 δυό σελί·
στήν 21η άράδα ένα «λοιπον. μετά τ λ  ΙηνΛ ζ <<ΤΊλεΥΡσ Φ°*·
τήν λέξι «άπομακρυνθήκαμε» τής ό Τό έρχομενο δέ, καθώς και τό
ποιας τό πρώτο γράμ ματα ) θέλει , ^υχος , θά έχουν κι’
κεφαλαϊο (Α ), έφ’ δσον μέ τις διορ- σελίδεζ άγγελίες Τη-
θώσεις πού έκανα τώρα άρχίζει άπό £  RA ,
’κεϊ ή φράσις. ^  Επειδή στό προηγούμενο τευ-

Λείπουν έπίσης κατά λάθος υεοι * ° ζ πληθώρας άλλης έπειγού
κά «ύποθετικά» «θά» στις τρεις συ- ?ΪΙς υλη£ παΡαλειφθηκε σχεδόν έντε-
νεχεΐς φράσεις άπό τήν 25η άράδα ή αλληλογραφία, μπήκαν στό
μέχρι τήν 28η. σημερινό τεύχος δυό σελίδες άλλη

Στήν παραπλεύρως έπίσης σελίδα -  Ω. , .
στήν πρώτη στήλη, 33η άράδα δέν 1 ^  έρχομενο τεύχος θ άρχι
είναι’ «  τό κύμα...», άλλά «...τό ° η έκλεκτή_ σειρά τής «Έψη.
κουπί ..» "Υστεροι δέ άπό τις λέξεις Ρεριδουλας μας» υπο τόν τίτλον «Ί -
«...Πήρ’ άπ’ τή βαλίτσα μου...» λεί θ “ λασσινές» γραμμένες άπό
πη ή φράσι «...μέ κίνδυνο νά πέσω Μίμη Ζωγράφο. Γιά τή νέα μας
στ’ άφρισμένα κύματα...» στήν ά σειρά γράψαμε δυό λόγια στό προη-
άράδα 34 τής ίδιας στήλης καί σε· Ω̂ Χ?ς στήν σελ' 147'
λίδας. Π η 85) Στό μεθ’ έπόμενο δέ θ’ άρχίση

Στήν άράδα δέ 71 εΓναι «.. έδώ » ή &ϊ λΡ  σειρά ,γι“  τί>ν όποία Ρ'λήσα-
κσί δχι «...έδών...» Ρε έπισης, στήν 146 σελίδα τοΰ προ-

Έπίσης στή δεύτερη στήλη τής ΠΥ°υμένου τεύχους, ύπό τόν τίτλον
Τδιας σελίδας (139) λείπη στό τέλ2ς * L  ΐήν θαυματούπολη»,
τής 3ηςάράδας ή φράσις «...παρά τά . ξετρελάνη κυριολεκτικά τούς
τόσα πού γινόντουσαν γύρω μου...» Α̂Κρ° υΑ ’ μά Λ κοα τ° υ(! μεγάλους ά-
’Ακόμα καί στήν πίσω σελίδα 140 Αναγνώστες τής «Έφημεριδού-
στήν πρώτη στήλη, λείπη στό τέλος * , c ,
άκριβώς τής 49ης άράδας ή φράσι „  } ΠαΡοσεΧ *ςΔ gva νέο διαλεχτό
«... πού τήν δυνάμωσαν οί τόσες ^,7? / ° U' Λ -
συγκινήσεις άντί νά τήν κόψουν * ° 7) Σ τ °  ερχόμενο, θά δημοσιευθουν
Τέλος στό ύστερόγραφο άντί νά ° 1 ^ “ τονραφιες τών βραβευμένων
μπή γιά υπογραφή «1. Κ » πού είναι rK° 1-. διαγωνισμό τής
τό σωστό, μπήκε κατά λάθος «I Μ » * Εφημεριδουλας μας» «Συνθέσεως

Γιά δλ· αύτά τά λάθη λοιπόν κα· Ea“ C πνε>)μαπκ0ν Ασκήσεων»
θώς καί μερικά άλλα πού Ιγιναν ^ Ρ& ° λ  Ρ^ Τως' · 
στόν «Τηλέγραφο» σήμερα, καί άλ- -  ’ ~ πέΡα σέ κάθε
λοΰ ό διευθυντής τής «Έφημεριδού- ο1υχ° ζ - Της * Εφημεριδούλας μας»
λας μας» κ. 1. Καμπανάκης σάς ζη- κατά σειρά μιά άπ ’ τις
τδ  συγνώμην υποσχόμενος άλλη /χειές μας πιό άφθονη σέ δυό-
φορά νά προσέχη περισσότερο. ?εΐς σελ,ιδε(:· Στό σημερινό τεύχος

ΡΓΝ KrrflAr λ γίνεται αυτό στό «Παιδικό θέατρο»
80) Καθώς βλέπετε « ή Εφημερι. στήν κωμωδία μας «Ή  τύχη τοΰ

Η Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Ο Υ Λ Α  Μ Α Σ  Η Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Ο Υ Λ Α  Μ Α Σ
=  155

Μ Τ  Υ * Η
ΚΩΜΩ4Ι κ

(Συνέχεια άπό to 
προηγούμενο)

ΣΚ Η Ν Η  V

Γ ι α τ p ό ς — Ποιός 
εΓσθε κύριε; ΠοΟ εΓ
ναι ό κ. Διευθυντής;

Ά  λ έ ξ η ς. _  (μο
νολογεί) ’ Ω χ . . .  Έ 
δώ τά μπερδέψαμε 
(δυνατά). Σείς εΓσθε 
ό γιατρός; έδώ τού 
νοσοκομείου;
' Γ ι α τ ρ ό ς .  Ναι 

’Εσείς ποιός εΓσθε ;
Ά  λ έ ξ η ς.— (Ξύ- 

νοντας τό κεφάλι 
του, μονολογεί) Τ ώ ρ α ;... ’Ά ,  στά- 
σου. Τώβρα. (Παίρνει υφος περίλυ
πο). ’Ακούστε γ ιατρέ... ’Εγώ ήρθα 
γ ιά ...γ ιά  νά σάς ειδοποιήσω δτι 
σήμερα τό πρωί ό διευθυντής σ α ς ...

Γ ι α τ ρ ό ς.— “E; Τί εκανε ό διευ
θυντής μάς;

Α λ έ ξ η ς . _ Ό . .. Διευθυντής σας 
πέ.,.ττέθανε! . . .

Γ ι α τ ρ ό  ς. —(φωνάζει) Τί εΓπες ; 
Α λ έ ξ η ς. — Ν α ί. . .  6παθε συγκο

πή ό δυστυχής μόλις βνήκε... άπό 
τ ό . .. άπό τό τραίνο στόν Πειραιά, 

Γ ι α τ ρ ό ς.— ( ’Έκπληκτος) *ΑΙ α!

Ά λ έξη » πού δημοσιεύεται στις δυό 
μεσαίες σελίδες καί στήν επόμενη 
τους. Στό έρχομενο θά γίνη τό ίδιο 
(πάντα στις δυό μεσαίες σελίδες) 
στά «στά  Περιπετειώδη Διηγήματα», 
στή δεύτερη διαλεχτή περιπέτεια 
τοΰ άφθάστου ντέτεκτιβ Τόμ-Κόξ. 
«Τό μυστήριο τής Τσέ Γιάγκ».
_  Υστερα δέ στή «Μουσική» στήν 

«^.ανθούλα» στήν «Ώ μορφ ιά» στόν 
«Τόμ-Μ ίξ», στό «Τ α ξ ίδ ι .. .»  κ.τ.λ.

89; Ενα άπό τά προσεχή τεύχη 
της «'Εφημεριδούλας μας» θά έκδο- 
θή μέ κυρίως Ολη τής συνεργασίας 
δλων τών άναγνωστών καί άναγνω- 
στριών της (ποιήματα καί διηγημα- 
τάκια) Δέν θά έχει δέ παρά έλάχι- 
στα μέρη άπ' τις συνέχειες τήν άλ- 
ληλογραφία, τηλέγραφο καί λοιπά.

~90)„Στί) Ερχόμενο 14ο τεύχος έκτός 
νής άλλης έκλεκτής καί ποικίλης ύ 
λης θά δημοσιευθή gva νέο διαλεχ
τό κομμάτι άπό τις «Σελίδες τοΰ ή
μερολογίου μου», τού Ίωάν. Καμπα- 
νάκη υπό τόν τίτλον «*Ένα ταξίδι 
στήν Τήνο» (τόν δεκαπενταύγουστο 
έννοείτε) Μιά πολύ πιό καλλίτερη, 
άπό τις δυό προηγούμενες, σελίδα.

91) Γιά τεχνικούς λόγους άναβά- 
λεχαι γιά τό έρχομενο ή δημοσίευσις 
τ°0  άρθρου τοΰ κ. Χρήστου Κουλού- 
ρη στις «Φιλικές Κουβέντες».
192) Στό μεθ’ έπόμενο τεύχος τής 

« Εφημεριδούλας μας» θά δημοσιευ- 
τή μιά καινούργια περιπέτεια τοΰ 
«κ. Πελοπίδα».

93) Στό σημερινό τεΰχος δέν δημο
σιεύτηκε λόγω έλλείψεως χώρου, 
καμμιά συνεργασία συνδρομητοΰ ή 
συνδρομήτριας, οΟτε ποίημα ούτε 
διήγημα.

Ή  δημοσίευσις άναβάλλεται γιά 
τό έρχόμενο τεύχος.

Φ ·Ιβ ·(

Κ Λ Ε Ξ  Η
ΤΟΣ

α! Λοιπόν;
Ά λ έ ξ η  ς. — (βια 

στικά) Τόν πήραν 
τόν πήγαν στό νο
σοκομείο γιά τις 
πρώτες βοήθειες μά 
εΓδαν π ώ ς ... ήταν 
νεκρός (μόνος) θεός  
σχωρέστον.

Γ α τ ρ ό ς.— Αύτό 
εΤναι τρομεροί.. ά- 
πίστευτο... Καί τό 
πρωί ήταν τόσο κα
λ ά . . .  θεέ μου;Μπά! 
τό καϋμένο τόν κ. 
Λεκάτο 1 τό καλό 
μας Διευθυντή. Καί 
τώ ρ α ; πώς θά τό 

γυναίκα τσυ; Ποιός θά τήςμάθη ή 
τό πεί :

Ά λ έ ξ η  ς, — (μονολογεί) "Ο λ ο ι. .. 
έκτός άπό μένα. Γιατί έγώ πρέπει 
νό τό στρίβω. Τά πράγματα στένε- 
ψαν μυρίζω ξύλο. (Δυνατά ) Γιατρέ 
οώς χαιρετώ...

Γ ι α τ ρ ό  ς. —Σας παρακαλώ πολύ 
μείνετε νά Αναγγείλετε σείς στήν 
κυρία του δπως ξέρετε τά πράγμα
τα (ό Ά λέξης  ταράσσεται) ’Ά !  ά- 
άλήθεια έξέχασα καί τί ώρα θά τόν 
φέρουν;

Ά  λ έ ξ η ς,—(Στήν τύχη) Σ τή ς ...  
τίοσαρες I 

Γ ε τ ρ ό ς . — Καλά μιά στιγμή νά 
ειδοποιήσω τήν ύπηρεσία (Φεύγει 
κλείνοντας τήν πόρτα).

' Α λ έ ξ η  ς.— (μονολογεί) Νά τήν 
εΐοοποιήση; Τί £κανε λέει; Ά λέξη  
μή κάθεσαι.. .φύγε...  γιατί δέν θά 
τις γλυτώσης. (Κλαψιάρικα) Νά 6 
ψεσαι προμηθευιή! Έ γώ  ήρθα ζη 
τωντας θέση θυρωροΰ καί κατήντη- 
σα...ψ εύτης... (Παίρνει τό καπέλο 
τ° υ Kaj  άπό τήν πόρτα πού πηγαίνει 

κιδ )^ μπαίν£1 ^ Χε'Ρ °^ΡΥ °ζ Κρο-

ΣΚ Η ΝΗ  Η ’.

^  Κ ρ ο κ ι δ ά ς.— 'Ά Ι . . .  χαίρετε Κύ 
P|Ej  θ ά  εΓσθε ό κ. Άμπελάς πού 
μουωρίσατε σήμερα γιά τις δύο ...

Α λ έ ξ η  ς^—(μπερδεμένος)...
Λ **■— "^Ρ Χ ίσ α  νά κατέ-
Ρω νά μέ συγχωρείτε.. ,ΕΓχα έπώνω 
μι* σοβαρά έγχείρησι. Καθήστε πα
ρακαλώ.

Α λ έ ξ η ς .  —Μ ά κύριε... 
λ  ρ ο κ ι δ ά ς . -  (διακόπτων) Ξέρω  

^ Ρω · · · ώ φίλος κ. ^.ένος μοΰ έξι- 
|γ “Ρήσε τό πράγμα. Μή χάνομε 

οιπόν καιρό ... 'Απαντήσατε σέ δτι 
σ»ς ρω τώ ...

λ έ ξ η  ς — (μονολογεί) 'Ά νοιξε  
καταπιής. "Ετσι πού κα 

ηντησα, φαίνεται πώς θά εΓμαι καί 
ώντι άρρω στος...
Κ ρ ο κ ι δ δ  ς.— Πότε σάς ήρθε ή 

Π ^ελευταία κρίσις;
λ έ ξ η ς . — Ή ...κρ ίσ ις  δέν μ" 

δΦησε π οτέ...
Κ ρ ο κ ι δ ά ς. — Μ ά δχι ! σάς ρω ·
. νιά τήν τελευταία...

έ ξ η ς.— Μά. . τώρα τις ..προ-

ν ^ Ρ ο κ ι δ ά ς . — Χμ| "Ωστε αίσθά- 
α  ^ λ η ...  Ιλιγγο... Εχετε καμμιά 

Ρ « παραισθήσεις... παροξυσμούς...

Α λ έ ξ η ς .  (μόνος). Δέν.καταλα-  ......··■■■■■■■■..........■·■■■

Κ ρ ο κ ι δ ά ς. - Τά παθαίνετε συ !  ΠΝΕΥΜ ΑΤΙΚΕΣ  ΑΣΚΗΣΕΙΣ I
Χνά; : ..........     '

Ά λ έ ξ η ς .  (μονολ.) στάσου νά ι ι ι ι ι ι ι
τόν τρομάξω (δυνατά) g... συχνά.. , ,  τ ,λ ·4~ ο ·
κι' δπου νάνοι, θά μέ,. ξαναπιάσουν. ’ Σ υ λλαβον ρ ιφ0ς.

Κ ρ ο κ ι δ ά ς .-(Τρομαγμένος) Ά !  Ά π ό  νησάκι τών Κυκλάδων
καλό θά εΓναι νά σάς περάσουν στό θέ νά γίνω φωτεινό,
θάλαμό σας μέχρι τής έγχειρήσεως... τις άκτές γιά νά φωτίζω
(φεύγει). κάθε βράδυ σκοτεινό.

Ά λ έ ξ η ς .  Στόν άγύριστοΙ έτοι· Καί αύτό άν Ενας βγάλει
μάζεται νά βγή άπό τό δωμάτ ο, δ- καί μ ’ άλλάξει τό κεφάλι,
ταν άκούει θόρυβο φωνές. Αύτός μή
μπορώντας νά φύγη, ρίχνει τό κα- 32. Μ εταγραμματισμός
πέλλο του σέ gva κάθισμα, ρίχνεται Βρίσκομαι στά παραμύθια
σέ μιά πολυθρόνα, βαστά μέ τά χέ- καί στοϋ Γκιούλιβερ τή νώοα
ρια του τό κεφάλι φωνάζοντας) Τε· σάς φωτίζω δμως λύτες
τέλεσται... Τό ξύλο εΓναι σίγουρο άν μέσα σέ λίγη ’ώρα ’

y k h n h  ο  τ0 κε<Ράλι μου άλλαχθεϊ
ζ.γ\ π 11 π w . κοα ο Τδνος κινηθεί.

Ά π ό  τή δεξιά θύρα μπαίνει ή Λί- 33. Λεξίγρίφος.
ζα  (γυναίκα τού διευθυντή) μέ συ *Α„ Λ , .
νοδό της τό βοηθό γιατρό. Βλέπει τΛν ρχαια^πόλη^
τόν Ά λέξη  σ' αύτή τήν κατάσταση κι· ά J , , , α ^
καί νομίζοντας πώς κλαίει τόν άν- ποι·. ,η
δρα της, ξεφωνίζει. ™ ϋ Λ 0^  θά “ ΠΡαινει

Λ ί ζ α.— ’Ά ... Ά , . .  Άντρούλη μου ^ 'Κεφάλι’
τί κακό ήταν αύτό... μί,ά λέξτ1 ^ω μένη

Β ο η θ ό  ς,—Ή συχάστε κυρία...(τήν fliWRrir Tr5'-> α
καθίζει) πρός τόν Ά λέξη  τόν όποϊο Ρ ■ /  ΡΥα [ν*
ξεκουνά γιά νά συνέλθη). Βλέπω πώς  ̂ Ρ “ μη. ξακουστό,
καί σείς πολύ τόν άγαπούσατε τό 34. Κρυπτογραφικό
μακαρίτη... Και υποφέρετε... Ά/.λά  Λ10, . κ,_ οη '
συνέλθετε· καί διηγηθήτε στήν Κυ- 456789 =  Αρχαίος καλλιτέχνης,
ρία τό δυστύχημα... 76349 = Τ ά ς  προφέρομεν (έν.)

Ά λ έ ξ η ς . — (σηκώνεται άποφασι- . 361389 =Π έρσης βασιλεύς,
στικά καί μέ νευρικές κινήσεις, φω- =Κράτ·ος ΕύρωπαΤκόν.
νάζει). "Ο χ ι.. ’Ό χ ι πειά. Δέ μπορώ, =Π εριοχή τής Γαλλίας,
φτάνει... δέν εΓμαι φταίχτης... ό Προ 46123 =Πτηνόν.
μηθευτής φταίει.. Ακούστε Κύριε... 452742 =Εύρωπαϊκή χώρα.
Σήμερα τό πρωΐ (ό βοηθός καί ή Λί· ( 0 | λύσεις στό έπόμενο)
ζα  τόν βλέπουν και τραβιούνται πι- ^ '
σω. Στις φωνές του μπαίνει ό Κρο- "Ολες οί παραπάνω δημοσιευμέ-
κιδάς). νε<: πνευματικές άσκήσεις εΓναι άπό

ΣΚ Η ΝΗ  Γ. τήν βραβευμένη συλλογή, στόν σχε
τικό διαγωνισμό, τοΰ Ρωμυλου.

Κ ρ ο κ ι δ ά ς.— Τί συμβαίνει : "A , a .w .,.
κατάλαβα... παροξυσμός... . J πνευματικών άσκή

Β ο η θ ό ς  -  (πρός τή Λίζα) τόν γούμεΓΓτεΰηγο°ςσΐεύτηΚσν gT0 πΡ ° ^
καυμένο... φαίνεται πολύ ταραγμέ- X01.·
νος καί κλονισμένος (πρός τόν Κρο· 26. Τρίγωνον
κιδά). Δέν έμάθατε τό δυστύχημα Π μ η ο π τ
που μάς ηυρε ; m f d i t

Κ ρ ο κ ι δ ά ς. Ποιό δυστύχημα; HIrJLlr
Λ ί ζ α . -  Ά χ . . . ’Άχ .·.Άντροΰλη μου π ν
Β ο η θ ό ς . — Ό  άγαπημένος μας ~Γ

διευθυντής.. ·̂
Κ ρ ο κ ι δ ά ς .  Τί ;  27 ’AKOooTivfr
Λ ί ζ α  -(φωνάζει ύστερ,κά). ΑκροστιχΙς.
Β ο η θ ό  ς.—Άπέθανε  ξαφνικά.. Μετέωρα, ’Αλάσκα, Σουμάτρα, Σαγ·
Κ ρ ο κ ι δ ά ς . — Τί μοΰ λέτε.,.πώ... Υάη, Αμερική, Λώτ, Ισοκράτης, Α'ί·

πώ... σωπος. Καθέτως : 1)" Μ ασσαλία, 2)
Ά  λ έ ξ η ς.—(γρήγορα καί δυνατά) Ταΰγετος.

'Ο χι...‘"Οχι... „
Κ ρ ο κ ι δ ά ς — (μόνος του).’Ά |τόν  Α ίν ιγ μ α .— Η πέννα.

πιάνει παροξυσμός (πρός τόν βοη- 29. Λ εξ ίνρ ίφ ο ς .-Ν ο ΰς . -  OBc
*θό). Νά τόν πάμε στό θάλαμο. (Οί
δυό γιατροί τό πιάνουν άπό τά χέρια 30. Συλλαβόγριφος,
καί προσπαθούν νά τό βγάλουν έξω. πα.κ πχ.
Αύτός φωνάζει). Πάρος -  Πάγος -  Π ά δ ο ς -Π ά φ ο ς -

Ά λ έ ξ η  ς.— Δέν πέθανε, ό προ- VO(* ’ Χ0<̂ ·
μηθευτής φταίει (φεύγουν καί οί τρεις)

Λ ί ζ α . — (φωνάζει) Ά .,.χ ,  Ά .,.χ ,
(στις φωνές της τρέχει τό προσωπι
κό τοΰ νοσοκομείου καί γεμίζει τό 
δωμάτιο).

ΣΚ Η Ν Η  ΙΑ ’,

Ν ο σ ο κ ό μ ο  ς.— (Τρέχει στή Λί
ζα). Τί τρέχει, κυρία;.., τί Εχετε j



Η  Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Ο Υ Λ Α  ΜΑΣ

(πρός μιά ύπηρέτρια) φέρε γρήγορα 
νερό.

Λ ί ζ α . — Ά ...χ ! πάει ό άντρούλης 
μου...

“Ολοι μαζί.— Τ ί ;
Λ ί ζ α.— (μέ λυγμούς) Ά . ,.χ !  ό άν

τρας μου, τόν έχασα ... σήμερα το 
πρωί, Τό διευθυντή σας...

' Ό λ ο  τ ό π ρ ο α ω π ι κό.— (Κλαί 
ει).

Λ ί ζ α . — Ε τοιμάστε τό σπήτι... 
στολίστε το μέ λουλούδια .. έδώ, τό 
γραφείο πού καθόταν... (κλαίει) μπαί
νει ό Κροκιδας).

ΣΚ Η Ν Η  IB’.

Κ ρ ο κ ι δ α ς .  -  Είδα κι’ έπαθα νά 
τόν κλείσω στό θάλαμο Αύτός εί
ναι θεότρελλος... (πρός τήν Λίζα). 
Ή συχάστε, κυρία, θ ά  πάθετε καί 
σείς... Τό δυστύχημα, άλήθεια εΤναι 
άνεπανόρθωτο, μάς έπληξε όλους. 
’Αλλά, πρός θεοΰ, μήν κάνετε έτσι. .

Λ  ί ζ α.— ’Ά .,.χ ! ά.,.χ] (μπαίνει ό 
βοηθός).

ΣΚ Η ΝΗ  1Γ\

Β ο η θ ό  ς.— Έτηλεφώνησα στό &\ΐ- 
εοπωλειον, δπως είπατε...κα ί έρ
χονται άμέσως τά άνθη, νά προλά
βουν ώςστίς 4 πού θά φέρουν τόννε
κρό.

Λ ί ζ α .— Ά . , . χ !  ά ., .χ !  Ναί άν
θη. . .άνθη π ο λ λ ά .. .π ο λ λ ά ... μενεξέ
δες, πού τούς άγαποΰσε... Ά . , . χ .

Β ο η θ ό ς . — Ναί, δλο μενεξέδες 
παρήγγειλα, καί μάλιστα σέ πανέρ- 
για γιά νά τόν στολίσουμε.. .(πρός 
τό προσωπικό) πηγαίνετε σείς, δέν 
χρειάζεσθε.. .(τό  προσωπικό φεύγει) 
(πρός τή Λίζα). Πάμε κυρία μου, νά 
ήσυχάσετε λ ιγάκ ι... ώπου νά έλ
θουν.

Λ ί ζ α. — “Α . . .χ! π άμε...
Κ ρ ο κ ι δ ά ς.— Δώστε της λίγο 

bromure (οί δυό γιατροί συνοδεύουν 
τή Λίζα καί βγαίνουν).

ΣΚ Η Ν Η  ΙΔ\

(Μιά ύπηρέτρια μπαίνει, όδηγών 
τας ένα λούστρο μέ πανέρι γεμάτο 
μενεξέδες. Ή  ύπηρέτρια σκουπίζει 
τά  μάτια της μέ τήν ποδιά της. (στό 
λούστρο) *Εδώ, έδώ βάλτα. (τοΰ 
δείχνει τό γραφείο, ό λοΰστρος τό 
άκουμπά καί φεύγει)

Ύ  π η ρ έ τ ρ ι α .— Τί κακό ήταν αύ
τ ό . . .  (κτυπά ή πόρτα) έμπρός... 
(μπαίνει ό υπάλληλος τοΰ άνθοπω- 
λείου, κρατώντας δύο π ανέρ ια )Ά ... 
κι’ άλλα ά νθη ...(τά  παίρνει άπό τά 
χέρια τοΰ ύπαλλήλου) (πρός αύτόν) 
ά . . .  Εχεις κι* ά λ λ α ... (ό  Οπάλληλος 
παίρνει άπό τήν πόρτα άλλα δυό 
καί τά τοποθετεί στό γραφείο, καί 
φεύγει). Ά ς  στολίσουμε τό γραφείο
τοΰ καλοΰ μας άφέντη (άκούοντσι
φωνές * Ά . . .  θά είναι ό τρελλός__
’Ά ς  πάω νά ίδώ. (φεύγει).

(Στό έπόμενο ή συνέχεια)

Α γ α π η το ί μου,
Άμέσως κι' όλας, υστερ’ άπό τήν 

αγγελία τής διευθύνσεως ιής «Έφημε- 
ριδούλας μας» σιό προηγούμενο τεύχος 
(σελ. 146) γιά τις αύξήσεις, ήρθαν πολ
λοί κι’ ανανέωσαν χήν συνδρομή ιους 
μέ ιό νέο τιμολόγιο. Τούς ευχαριστώ 
λοιπόν γι* αύτό πολύ δλους αυτούς κα
θώς καί μερικού; άλλους πού ήρθαν 
καί γράφτηκαν συνδρομηταί πληρώνον
τας τήν έτησία συνδρομή τους θελημα
τικά πρός 8.000 δραχ. καί μερικοί πρός 
10.000, καταλαβαίνοντας ό »  είναι δύ
σκολοι οί τωρινοί καιροί και δτι κάθε 
έργο, μέ εύγενή σκοπό μάλιστα δπως ή 
«Έφημεριδούλα μας», θέλει ένίσ/υση. 
Ά ς  δοΰμε πόσοι άπό σας άκόμα θά 
τούς μιμηθοΰν.

Μούρλα, ιό ποίημα πού μουστειλες 
«Σ τ ά  ξένα » έχει μέν καλή ιδέα* άλλά 
δέν εχει έκτελεσθή καλά, έχει δηλαδή 
πολλές έλλείψε'ς, γι’ αύτό άπορίπτετε, 
στείλε κανένα άλλο πιό καλογραμμένο.

Ό σο  γιά «τό  στόμιο τοΰ Δράκου» 
δέν άξιζε ι σχεδόν τίποτα. "Αλλωστε εί
ναι καί πολύ μεγάλο.

Γιατί διιως .γράφεις κι’ άπό τις δυό 
μεριές τοΰ φύλλου; Δέν τδχωμε πει τό
σες φορές ; Μόνο άπό τή μιά !

Τέλος «ό  κ. Α ίσχροκερδής» εχει 
δημοσιευθή σ’ άλλα περιοδικά πρό και
ρού, είναι άκατάλληλος γιά τήν «Έ φ η - 
μεριδούλας μας» είναι κακογραμμένος, 
εχει λάβη στή σύνχαξι, καί στήν ορθο
γραφία, είναι κι’ αύτός κι’ άπό τις δυό 
μεριές γραμμένος, καί τόσα άλλα ωστε 
άπορίπτετε δυστυχώς κι' αύτό παμψηφεΐ

Γιάννη Κλεώπςχ, τό ποίημα πού 
μοΰδωσες «  Αναμνήσεις κι* έλπίδες» 
άρκε ά καλό. Σοΰ τό ένέκρινο Θά δη 
μοσιευθή μέ τή σειρά του.

Τό τεύχος μπορείς νά τό άγοράζεις 
κάθε φορά πού κυκλοφορεί άπό τά πε 
ριπτερα καί τά βιβλιοπωλεία η καί άτό 
τά γραφεία τού Π. Κ.

Δεύτερη συνεργασία δέν έλαβα.
Τεκμιτσώφ Α π όστολε , τά καινούρ

για κομμάτια πού μουστειλες γιά νά

Τό έρχόμενο τεΰχος τής 20ής 
Αύγούστου θάναι χάριν τοΰ 
δεκαπενταυγούστου πανηγυρι
κό δπως τό προηγούμενο θά 
περιέχη έκτός τής άλλης άφ
θονης κι’ έκλεκτής Ολης «'Έ να  
ταξίδι στήν Τήνο», τήν 'Ιστο 
ρία τής Τήνου», £να ντηνιακό 
παραμύθι καί λεπτομέρειες τής 
εύρέσεως τής θαυματουργής 
εικόνας, τοΰ κτισίματος τοΰ 
ναοϋ, ιών θαυμάτων κλπ.
Τό 14ο τεΰχ. θά κοστίζει 600 δρ.

δημοσιευτοΟν πολύ καλά κι’ αύτά onoj 
καί τά προηγούμενά του; βά  δημο
σ ευτοΰν τό γρηγορώτερο. Τό «θυμό  
σαι» σοΰ τό δημοσίευσα στό προηγού
μενο τεΰχος, όσο γιά « Τ ’άγαλματάκΐι 
πιθανόν σιό έρχόμενο.

Κάλτσα τοΰ Διαβόλου, ελαβα τίς1 
πέντε χιλάδες πού μοΰ εσώκλεισες μέ
σα στό γράιιμα σου καί κανόνισα τού; 
λογαριασμούς σου. Δηλαδή 1600 
τά τεύχη 7, 8, 9, 10, 11, 300, δρχ. γιά 
τήν αγγελία σου καί 3000 δρχ γιά ή 
δεύτερη εξαμηνία τοΰ Γ. Πρ. =  
4900. “Ελαβα επίσης καί τό δεύτερο 
γράμμα σου μέ τή νέα σου συνεργαοία 
«δ  Τυχερός» πού είχες στείλει στό 
ραδιοφωνικό σιαθμό. Μοΰ άρεσε πάρα 
πολύ. Ή  άλήθεια είναι πώς είναι ag- 
κετά μεγάλο, άλλ’ άφού είναι τόσο χα· 
λό αύτό δέν εχει σχέσι. Θά δημοσιειιή 
σέ λίγο.

Βασίλισσα τών σπόρ, ή πρώτη οοιι 
συνεργασία πού μοΰ στέλνεις «Αγώνες 
ποδηλατοδρομίας» άρκετά καλή Μ* 
ρικές έλλείψείΓ πού είχε τίς διόρθιοο» 
καί θά σοΰ τή δημοσιεύσω. Νά μον 
στείλης καί τίποτ’ άλλο.

Βασίλισσα τής Ζούγκλας, «Ή
Διαμαντούλα πολύ καλογραμμένη. Δέ« 
τής λείπει σχεδόν τίποτα. Πήρε ηδη 
τή σειρά του καί θά δημοσιευτή ιό 
γρηγορώτερο.

ΑΙΘέραρχε ελαβα τό γράμμα σου μί 
τό σκίτσο σου πού τό δημοσίευσα ο» 
12ο τεύχος καθώς καί μερικά «η» 
τά παιδικά πνεύματα δπω: καί χήν 
άπάντησί σου στόν διαγωνισμό τοΰ ί 
κτου τεύχοϋς. Εύχαριστώ γιά τά τόση 
σου καλά λόγια καί τίς εύχές γιά if|> 
«"Εφημεριδούλα μας».

Χρυσόπτερε Α ε τ έ  αύτά πού fin® 
στόν Αιθέραρχο ίσχυουν καί γιά σένσ. 
Ευχαριστώ καί τούς δυό σας γιά τή> 
κίνησι.

Παπαδάκο ’ Ιωάννη. Ή  πρώτη no* 
συνεργασία «Ή  εξέλιξη τοΰ άνθρώ 
που» πού ελαβα είναι πολύ καλή χ' 
ένδιρφέρουσα. Θά μπορούσε ίσως νί 
είναι λίγο πιό εκτενέστερη καί νά εχΐ 
κατ’ αύτόν τόν τρόπο πιό πολλές λεπτό 
μέρειες Άλλά κι’ έτσι πού είναι Μ 
δημοσιευτή γιατί αξίζει.

Ά ρ τα ν ιά ν  ή νέα σου συνέργου!® 
« Ή  Ζωή» ποΰ μουστειλες δέν σοϋ τή* 
εγκρίνω. Ή  ίδεα δμως είναι καλή,'»’ 
καταφέρνεις νά τήν ξαναγράψης έκτενί' 
στερα καί ποιό προσεχτικά, τότε ξανα- 
στείλτη μου. ‘Αλλά πρόσεχε γιατί κ®1.' 
τέτοια θέματα έχουν μερικά μέρη ποί'1 
δύσκολα.

Ό σο  γιά τό ποιηματάκι πού μοΰσΗ1' 
λες μέ τόν τίτλο «Β ρ αδυ άζε ι» δέν fj 
ναι καί τόσο καλό δσο άλλα πού μ*™· 
χες στείλει- Είναι λίγο μπερδεμένο ί>'α 
τά προσεχής αύτά. ’Επίσης ήιαν πολ* 
δυσανάγνωστο.

Πάντως έγκρίνεται. Άλλη φορά ν* 
είσαι πιό προσεκχικός.

Βέρλη Γρηγ·, μάθε δχ. άναγΧ  ̂
οτηκα νά πάω νά πάρω τίς συνεργ®- 
σίες άπό χό ταχυδρομείο πληρώνο^ιΛ 
κι' ένα ώρισμένο, ελάχιστο εύτυχ*^ 
χρημαιικό ποσόν. Άλλά άλλη φορα νί 
κανονίσης νά μή γίνονιαι τέτοια πρόΥ

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΥΛΑ Μ ΑΣ - 1 5 7

μστα, γιατί αν καθ' ένας τόκανε αύτό 
Οάπρεπε να ύπήρχε ιδιαίτερο ταμείο 
καί ένας άνθρωπος γιά τό ταχυδρομείο 
Λεν πιστεύω τά λόγια μου νά σέ θυμώ
σουν. Στό λέω δμως γιά νά μήν ξανα- 
σομβοΰν τέτοια πράγματα πού είναι εις 
βάρος τής Διευθύνσεως. Πάνιως είναι, 
δσο καί οί προηγούμενες χαί αύτές έξ 
ίσου καλές. Ξοΰ δημοσίευσα μιά οπό 
τίς προηγούμενες, δσο γιά τόν «"Ε να  
τραγουδιστή» τό «Μ αραμένο τριαν
τάφυλλο» τό « Ό λ ο  έμπρός βαδίζω » 
θά δημοσιευτούν έν συνεχεία.

Πτερωτή Βασίλισσα, τιτλοφόρησα 
ιό κομμάτι πού μουστειλες ώ; εξής : 

«Τό φείδι τοΰ κόκκινου Πύργου». 
Ή έννοια ιοΰ διηγήματος είναι πολύ 
χολή κι’ ένδιαφέροδσα μέ τή διαφορά 
διι έχει πολλές εκφραστικές ελλείψεις.

Ή  ιδέα μου γι’ αύτή τή συνεργασία 
σου είναι δτι διάβασες κάπου αύτό τό 
διήγημα καί επειδή σοΰ έκανε εντύπω
ση καθηοες καί τό/ραψες μέ δικά σου 
λόγια καί έκφράσεις. Δέν έχω δίκηο ;

Πά«χως άφοΰ κά'ΐο αρκετές διορθώ
σεις πού χρειάζονται στό κείμενο, θά 
σοΰ ιό δημοσιεύσω δταν ύπάρχει χώρος.

Νότη Πανάρη, ή συνεργασία πού 
μουστειλες «ό  Σταυρός» δέν είνυι κι’ 
άσχημη. Άλλά δυστυχώς πολύ μεγάλη 
γι’ αύτό δέν μπορώ να σοϋ ΰποσχεθώ 
άν θά σοΰ τή δημοσιεύσω, καί πότε.

Νά γράψης ιίποια πιό μικρό. Ό χι 
πιό μεγάλο άπό μισ τό πολύ μιάμιση 
στήλη τής «Έφημεριδούλος μας».

Μελαχροινή Α μ α ζό ν α , τό άρθρο 
οου γιά τόν Κωστή Π αλαμά  πολύ 
χαλό.

Γιατί δμως γράφεις στήν καθαρεύ 
ουαα ;

Διορθώνοντάς σου αύτό ιό λάθος θά 
δημοσιεύσω χό άρθράκι σου σέ λίγο.

θρύλε, «Ή  νυχτερινή προσευχή»
καλούτσικη, θά μπορούσε δμως νά ή- 
JJ*v καί καλλίτερη. Γιατί δέν πρόσεξες. 
Γιατί, σχρίμωξες τό θέμα σου σέ τόσες 

αράδες ;

Κέν Μεϊνάρ, έλαβα 
*ο Υρήμμα σου ένέκρινα 

ψευδώνυμό σου καί 
r θα δημοσιεύσω τίς άγγε- 

^|£ζ σου.
,Σέ χρεώνω 1660 δρχ.

JJ* *ό νέο τιμολόγιο πού 
®*|μοσιεύτηκε στό 12ο 
**®Χ0ς. Τά δύο, ποιήμα- 
*α πού μοΰ έστειλες, τή 
Ν°σκοπ°ύ λ α »  καί τίς 

•Νοσταλγίες» είν«ι πο·
| ·» καλά καί στήν ιδέα 
I?®1 στήν έκχέλεσι. Στά 
I |Υκρίνω λοιπόν καί θά 

®,)μοσιευτοΰν μέ τή σει- 
ιους. Έχε δμως ύπ’

I Ρ*η σου άλλη φορά δτιιν 
Π·ιελνεις συνεργασία έμ- 

·**ιθη ή πεζή νά είναι 
■"Ό:δική λιγάκι.
„ Πεζά δέ γράφεις ;

[ *  -^ε τίποχ’ άλλο
1X0 οου. Καί κοίχαξε νά 

; *°νονίοης χό γρηγορώχε 
’ τούς λογαριασμούς

Έγκριθέντα ψευδώνυμα

(Ή  έγκρισις τοΰ κόθε ψευδωνύμου 
κοστίζει δραχ. 300).

Δύο Ντέτεκτιβ ά., Εϋθυμος Πρίγ· 
κηψ κ., Ανυπόφορο Κουνούπι ά.

Πληγωμένε, Α ε τ έ , δέν υπήρχε λό
γος γιά ένα τόσο μικρό κι’ ασήμαντο 
λάθος νά' στείλης τήν άπόδειξή σου 
νά διορθωθή. Τέλος πάντων στήν 
διόρθωσα καί στήν ξανάστειλι.

"Οσο γιά τίς συνεργασίες σου, ή μέν 
«Π λήξι» τό ποίημά σου γιά τήν ηλι
κία σου πολύ καλό.

’Έχει δμως πολλέε συντακτικές έλλεί 
\|>8ic πού μέ τόν καιρό καί μέ ιό συχνό 
γράψιμο καί διάβασμα νά κοιτάξης νά 
τίς εξαλείψεις.

Πάντως σέ λίγο θά δημοσιευτή Τά 
δυό πεζά δέ «ή δύναμη τής Θελή- 
σεως» καί δ «Φρειδερίκος ό Β ’ κι' 

μυλωνάς τεΰ Σάν Σουσί», καλού
τσικα κι’ αύτά έχοντας ιίς σχειικές 
τους ελλείψεις. Μέ μερικές διορθώσεις 
θά δημοσιευτοΰν.

Ά γα π η τί6 η  Κώστα, (Ν ) έλαβα τις 
δυό σου συνεργασίες καί πίστεψε δτι 
μ' εύχαρισιησαν πάρα πολύ άφ' ενός 
μέν γιαιϊ είναι κ’ οί δυό πολύ καλές, 
άφ’ ετέρου δέ γιατί ύστερ’ άπό εφτά 
μηνών κυκλοφορία τής « ’Εφημεριδού- 
λας μας» μπαίνεις στήν κίνησι άπό τόν 
κύκλο σου. ’Ελπίζω δέ δτι ΰά σ’ άκο 
λουθήσουν καί οί άλλοι.

Φ Στό γράμμα πού συνοδεύε. τίς δυό 
σου συνεργασίεε ιήν «Εύτυχία» καί τό 
«Σ ά ν  μύθος» πού θά δημοσιευτούν χό 
γρηγορώτερο, μοΰ κάνεις δυό παρακλή
σεις. Ή  μιά καθώς βλέπεις δέν έγινε 
δεκχή Κι' αύτό γιατί είναι γενικό τό 
ν' απαντώ σ’ δλους άνεξαιρέτως άπό 
τήν άλληλογραφία. Δέ βρίσκω δμως σ’ 
αύιό τίποχα πού νά σέ θίγη ή νά σέ 
ταπεινώνει. "Οσο γιά τή δευχέρα πα 
ράκλησί σου αύχή θά έκπληρωθή.

Περιμένω χίποχα καινούργιο άπό σέ
να καί διάδοση ιής «Έφεριδούλας 
μας» στόν κύκλο σου.

Ροβύρε Ραφαήλ, έλαβα τό νέο 
γράμμα σας μέ τίς δυό καινούργιες με- 
χαφράσειςκαί χίς πνευματικές άσκήσεις 
'Όλιι πολύ καλά έγκρίνονχαι καί θά 
δημοσιευτούν.

Γιατί όμω; Ραφαήλ εσύ δέν κάνεις 
τίποτα ;

Σκλάβε, σοΰ ένέκρινα χό ψευδώνυμο 
καί ή άγγελία σου θά δηιιοσιευτή στό 
14ι> τεύχος. ’Έλαβα τή συνεργασία σου 
«Τό πατρικό σπίτι» (ποίημα). Τά 
τέσσερα τελ^ιχαία του χεχράσχιχα είναι 
πολύ καλά εκτός τού χρίχου πού έχει 
μιά λέξι πού θέλει άλλαγή. Τά δυό 
πρώτα δμως είναι ένχελώς μπερδεμένα 
καί δέν έχουν καμμιά όμοιόιηια στις 
καταλήξεις. "Ετσι λοιπόν όπως είναι 
δέν μπορώ νά στό εγκρίνω. Άλλά ε
πειδή είναι καλό ιό θέμα άν θέλεις 
διόρθωσε τά λάθη καί ξαναστεϊλτο μου. 
’Αλλοιώς στείλε μου χίποτ’ άλλο. *

Τή Ρέμβη έπίσης πού μουστειλες τή 
διάβασα καί μ’ εύχαρίστησε πολύ.Σιήν 
εγκρίνω λοιπόν καί θά δημοσιευτή 
προσεχώς.

Ό σο γιά ιό σκίχσο σου μέ χό παι
δικό πνεύμα πού μουστειλες γιά νά μπή 
ως «'Ένα κάθε φορά», σέ παραπέμπω 
νά διαβάσης τήν άπάντησί πού έδωσε 
γιά τό ίδιο ζήτημα στούς Δύο Ντέτε- 
κτιβ στή σημερινή άλληλογραφία.

Δυο Ντέτεκτιβ, σάς ένέκρινα τό 
ψευδώνυμο καί σάς άπαντώ μ’ αύτό Νά 
σχείλεχε δμως ιό άνχίχίμον χής έγκρί- 
σεως υπολογίζοντας α-) όχι πιάνεχε γιά 
δυό ψευδώνυμα καί β ) δτι ή τιμή έγ- 
κρίοεως κόθε ψευδωνύμου είναι δρχ. 
300. Οί τρεις συνεργασίες πού μοΰ σιεί- 
λαιε είναι άλήθεια πολύ καλές Δυστυ
χώς δμως άπαιτοΰν έξοδα πολλά γιά 
νά σκαλιστούν όπως πρέπει, άπάνω σιό 
τσίγκο. Ά ν  δμως θέλεχε νά δημοσιευ- 
χονν καί διαθέχεχε σείς χά χρήμαχα 
χών έξόδων χόιε μπορούν νά μποΰν. Μέ 

χή διαφορά όχι προη
γουμένως πρέπει νά πε- 
ραστοΰ μέ συνική μελά 
νη (δική σας δουλειά) ή 
«εικονογραφημένη ά· 
κροστιχίδα» ό «λ α 
βύρινθος» καί τό «σταυ  
ρόλεξο». Άποφασίστε 
μόνοι σας, έχοντας ύπ’ 
όψι σας ότι ιά έξοδα 
γιά τίς τρεις εικόνες θά 
περάσουν τίς δεκαπέντε 
χιδιάδες. Γιαιί δέ στέλ
νετε δμως καί κανένα 
πεζο ή έμμετρο δικό σας; 
Δέν πιστεύω νά μήν τά 
καταφέρνετε ;

Καπετάν Φασαρία,
έλαβα co πρώτο σού 
γράμμα μέ τίς άγγελίες 
καί τή συνεργασία σου.

Τά γραφόμενα σου μέ 
συγκίνησαν καί μ’ εύχα- 
ρίστησαν πολύ.

Πισχεύω δέ χά δσα 
μοΰ γράφεις νά είναι 
σωστά καί νά χ’ άκο- 
λουθήσης; Γιαχί όμως

Αύτά τά δυό παράξενα πουλιά τά παραμονεύουν £νας κυνηγός 
καί δυό άλλα άρπακτικά δρνια. Βρήτε τώρα σείς πού είναι 

κρυμένοι οί έχθροί τους.
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γράφεις τόσο στήν καθαρεύουσα; Ή  
καθομιλουμένη καί στό γράψιμο είναι 
πιό ευχάριστη.

Οι αγγελίες σου θά δημοσιευτοϋν 
στο μεθ’ έπόμενο. "Οσο γιά τήν συνερ 
γασία σου, τό ποίημα «Πρός τήν με 
ταναστεύουσα ψυχή» αν κι’ εχει αρ
κετές ελλείψεις κι’ είναι πολύ παιδικά 
γραμμένο, στό εγκρίνω καί θά δημο- 
σιευτή σέ λίγο. "Οταν γράφει: δμακ
αλλη φορά νά προσέχης περισσότερο, 
και στα γράμματά σου καί στις συνερ
γασίες.

Σταφυλοπάτη Νίκο, ελαβα τό πρώ
το ποίημα σου πού μουστειλες γιά συ
νεργασία ΰπό τόν τίτλο « Ή  Μ άνα »  
Είναι παρα πολύ καλό κίί θά δημο- 
σιευτή με τή σειρά του- "Αν θέλεις 
μπορείς νά στέλνης συχνά ποιήματα σου 
καί πεζά (αν γράφεις).

Επίσης καλό θάταν νάπαιρνες ένα 
καλό λογοτεχνικό ψευδο'ινυμο καί νά 
γράφης μ’ αύτό.

Κάνε όπως καταλαβαίνεις.

* Βασίλισσα τών Κρίνων, σέ πιστεύω 
σ αύτά πού μοΰ λές, γιατί ασφαλώς 
ένα «Έφημιριδόπουλο» δέν λέει ποτέ 
ψέμματα.

Ή  έγκριση ψευδωνύμου κοστίζει δρχ 
300 άρα σέ χρεώνω 150 δρχ.

Μυστικέ Α στυνόμε  Χ-9, δέν θά· 
πρεπε νά λές τέτοια πράγματα.

Μά καϋμένε μέ 500 δρχ. τό τεΰχος. 
1000 δρχ. τόν μήνα. δέν πέφτει στήν 
ήμέρα ούτε 35 δρχ. είναι γελοίο. Ά λ 
λωστε μήπως ζείς στόν Ά ρ η  καί δέν 
ξέρεις τίς καθημερινές αυξανόμενες τρο
μερές άκρίβιες σ’ όλα τά είδη ; ’Αλλοί
μονο θάπρεπε νά σκέπτεσαι .καλλίτερα.

Ό σο  γιά τίς άγελίες .. 'Ενας κινημα
τογράφος έχει 2000 δρχ. καί μιά πάστα 
(ό Θεός νά τήν κάνη) 3000 δρχ. Οί 
πέντε αγγελίες πού θά βάλης έσύ στόν 
«Τηλέγραφο» δέν περνούν τήν άξία τοΰ 
κινηματογράφου.

Χωρίς νά μέ παρεξηγήσης έπίτρεψέ 
μου νά σοΰ πώ ότι είναι ντροπή νά 
κάνης τέτοιες σκέψεις Γιά ξανασχέψου 
καλλίτερα νά δοΰμε.

Δία τής Δωδώνης, έλαβα τήν ά
πάντησί σου σιύν διαγωνισμό, (στ’άπο- 
τελέσματα θά μάθης λεπτομέρειες). Τήν 
αγγελία σου στήν δημοσίευσα.

Μ άγεμμένο βασιλόπουλο, έλαβα 
πρό ήμερών τό γράμμα σου πού μ’ ευ
χαρίστησε πάρα πολύ μέ τα γραφόμενά 
του. 2 ’ ευχαριστώ γιά όσα εΰχεσε μα
κάρι δέ νά πραγματοποιηθούν τό γρη 
γπρώτερο αύτά κι’ άλλα τόσα. Άπό τά 
πέντε ψευδιόνυμα πού είχες γραμμένα, 
σοΰ έιέκρινο ιό παραπάνω' Μέ τή δια-
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ιρορά ότι ή έγκριση έχει 300 καί όχι 
100 δρχ. πιά όπως στήν αρχή. Πρέπει 
νά προσέχετε όλοι νά μή γίνονται τέτοια 
λάθη γιατί λίγο άπ- έδώ, λίγο άπ’ έκεΐ 
μαζεύετε ένα μεγάλο ποσόν, ζημία, εις 
βάρος τής διευθύνσεως τής « ’Εφημερι- 
δούλα μας». Δέν πρόκειται λοιπόν γιά 
τίς 200 δρχ. πού έκανεο αυτή τή φορι? 
λάθος άλλά, γι' αύτά πού είπα παραπά
νω, αλλη φορά νά είσαι πιό προσεκτι
κός. Κανόνισα καί τούς λογαριασμούς 
σου κι’ έτσι είσαι τώρα γιά ένα χρόνο 
έν τάξει.

Περιμένω τιόρα λοιπόν, μιά καί πή
ρες ψευδώνυμο νά λάβης μέρος καί 
στήν κίνησι (διαγωνισμούς, τηλέγραφο, 
συνεργασίες, άλληλογραφίβ, κτλ.) Πε
ριμένω !

Γιέ τοΰ Α ρ α ρ ά τ , έλαβα τίς δυό 
καινούργιες συνεργασίες σου. '« ‘Ο Χει 
μώνας φεύγει» καί «Ό  Βολτέρος  
καί ό ύπηρέτης του».

Τό πρώτο είναι πολύ παιδικά έκ· 
φρασμένο τό σηκώνει όμως ή έννοιά 
του, όσο γιά τό δεύτερο, αύτό είναι λί 
γο άλλοιώτικο άλλά καί λίγο γνωστό, 
ευτυχώς, μόνο λίγο. Έγκρίνονται πάν 
τως καί μέ μ£ρικέc μικρές διορθώσεις 
θά δημοσιευτούν μέ τή σειρά τους.

"Ελαβα επίσης καί τήν άπάντησί σου 
στόν διαγωνισμό, καθώς καί δυό πνευ
ματικές σου ασκήσεις (γρίφο καί λεξί 
γρίφο), βά  δημοσιευτούν

Ιπ π ότη  μέ τό Ρόδο, ή παρουσία 
σου στήν κίνησι μ’ ευχαριστεί πολύ, πι
στεύω δέ νά κάνεις συνεχή καί γερή 
κίνησι καί διάδοσι γιά τήν «Έφημερι- 
δούλα μας». Περιμένω καμμιά συνερ
γασία σου.

Μαυρομουστάκη Γ., έλαβα τίς δυό 
συνεργασίες. Πολύ καλές. Τίς ένέκριια 
καί θά δημοσιευτούν τόσο τό πρώτο 
«Θ λιμμένα μου δνειρα», όσο καί τό 
δεύτερο «Παρασκευή βράδυ».

Μιλιόνη Χρ·, Γιά τό πρώτο.γράμμα
πού μοΰ γράφεις δέν τό έλαβα ποιί 
’Από τίς νέες σου συνεργασίες «Σκιές 
καί όνειρα* καί ή «Δέηση», πού μοί 
έσιειλες έγκρίνετε ή δεύτερη, τό ποιη 
μα, τό οποίο είναι πολύ καλό καί Φά 
δημοοιευτή σέ λίγο. "Οσο γιά τό πρώτο 
τό πεζό, άν καί γράφτηκε σέ μιά πολί 
καλή ιδέα, δέν διατυπώθηκε όπως έ 
πρεπε καί έχει αρκετές ελλείψεις ωπιι 
νά μήν τό αφήνουν νά έγκριθή κάί νό 
δημοσιευθή

Ελεύθερη Σκλάβα, καί ’γώ προτι- 
μώ αύτό τό ψευδώνυμο. Τώρα λοιπό» 
πού στό ένέκρινα περιμένω συνεργασία 
σου καί κίνησι.

Κουρσάρε, άπό τά δυό ψευδώνυμο 
πού μουστειλες σοΰ ένέκρινα αύτό.

Τό μυστικό σου δέν θά τό μάθη πο· 
τέ κανείς. Νά μοΰ οτείλης τίς σύνεργο 
σίες γιά τίς όποιες μοΰ γράφεις καί νό 
λάβης μέρος στούς διαγωνισμούς.

Μ άγισσα  τοΰ 20οΰ αίώνος, Ιλαβο 
τήν καινούρια σου συνεργασία πού ό(· 
κετά καλή κι’ αύτή όπως καί οί δι» 
προηγούμενες, έκ τιόν όποιων σοΰ 8η 
μοσίευσα τή μία στά προηγούμενο τεί
χος, θά πάρη τή σειρά της καί θά δη 
μοσιευτή. ’Επίσης τής έβαλα καί τίτλο 
πού δέν είχε. «Τό ένθύμιο». Σοΰ ά 
ρέσει

Δήμου θ . Γεώργιε, έλαβα τό γράμ 
μα σου σέ ένέγραψα συνδρομητη Κοί 
κανόνισα ότι άλλο μοΰ είπες

Κοίταξε τώρα κι’ έσύ όπως έγραψί 
ό φίλος σου έσένα στήν «Έφημεριδοΐ 
λα μας» νά γράψης κι’ έσύ κι’ δλλονί 
Επίσης νά πάρης ψευδώνυμο χαί vi 

λάβης μέρος στήν κίνησι !

Ξανθέ Ιππότη, τό άνέκδοτο πον 
μουστειλες τό ξέρουν καί τά μωρά. ;

Ά μ α  στέλνεις συνεργασία πρέπει να 
tlvai πρωτύτυπη, αδημοσίευτη, όχι ποΜ 
μεγάλη, καθαρογραμμένη, μέ μελάνι, 
άπότή μιά μεριά τοΰ φύλλου,κ.τ.λ.(ιάχ« 
πει τόσες φορές).

’Ανεμοστρόβιλε, ή συνεργασία no' 
μοΰ έστειλες είναι μιά άπλή διασχίΜ 
άπό πασίγνωστο κείμενο κι’ έκεΐνο el 
ναι τό «·σύν Άθηνά  .καί χείρα κείνει1 
καί όχι Ά ϊ  Αικόλα. Στείλε κάτι διώ 
σου, πιό καλό.

Ά θ ω , ή καινούργια σου συνεργαοΙι 
ποΰ έλαβα «ό  Μπροΰς καί ή άράχ 
νη» δέν σοΰ τήν έγκρίνω γιά δημοπ«ί 
σ,μη γιατί είναι άκατάλληλο τό πει!1* 
χόμενό της κι’ άπό τίς δυό άπόψεις·

βά μποροΰσες ίσως νά μεταφράσηεί 
καί νά γράψης κάτι δικό σου, μέ βώ 
τήν νίκη τήν θελήσεως.

Μέ άγάπη Η Γ Ρ Η Α  ΓλΤ*
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I Τ Η Λ Ε Γ Ρ Α Φ Ο Σ  Ξ

01 άγγελ1ες τοΰ τηλεγράφου προ
πληρώνονται.

Τιμολόγιο: μέ άπλά  γ ρ ά μ μ α τα  δρχ. 
20 ή λέξις, μέ παχέα δρχ. 30 καί 
μέ κεφαλαία δρχ. 40 Ό  χωρι
στός στίχος δρ. 100. "Οσο μικρή 
κι’ άν είναι ό ά γγ ελ ία  κοστίζει 
δρχ. 300.

189. —Χάρε, έγώ ό Αήττητος καίΆ- 
τρόμητος Ιππότης σοΰ λέ/ω πώς θά 
πϊθάνης έσύ πρώτος καί ΰστερα έγώ.

"A yvu o τος Ιππότης

190.— Προσοχή ! Άποκάλυψις. 
Ζαλαμόρ =  Σωκράτης Ελευθερίου. 
"Οποιος μπορεί ας μέ άνακαλύψει.

Ποιητής

191 .-Τρύπιε Ντενεκέ, δέν νομίζεις 
πώς είναι λίγο., κρύα ή 100, έκεϊ πού 
λέει περί «καθρέπτη» ;

Κάλταα τοΰ Διαβόλου

192.—Προσοχή! Ζητώ, τήν Ζώκελί- 
να καθώς καί τόν άδελφό καί συνερ
γι/τη μου Ροζέ.

Ό  Φώβρό άνεκαλύςρθη καί φυλακί 
σιηκε. Περιμένετε νέα μου.

Ζοΰντε {

193.— Ύ π να ρ δ  μέ τέτοιο ΰπνο πού 
έχεις θά σέ σηκώσω καί δέν θά τό πά
ρης είδησι. (85)

’ Α  νεμοατρόβιλος

194.— Ζοζεφίνα Μπαικερ είχαμε 
ξέρεις μιά σκασίλα. (115)

Άνεμοβτρόβιλος

195 — Καπετάν Θ ύελλα  ή άποκά- 
λυψίς σου είναι λάθος. Άφίνω τόν 
Μυστικό Α στυνόμο  X—9 νά σέ κα
νονίση. Πάντως σέ συμβουλεύω νά εί
σαι σίγουρος πρώτα κι’ έπειτα ν’ άπο· 
χαλύπτηε.

‘Αμίμητος

196.— Εισερχόμενος στήν κίνησι Τής 
«Έφημεριδούλας μας» χαιρετώ όλους 
καί όλες.

Περίεργος

197.— Τρύπιε Ντενεκέ πήγαινε έπί 
τέλους σ' ένα... φαρνατζή...

Περίεργος

198.— Ντέτεκτιβ X. Είμαι... «πε- 
ρίεργος» νά δώ άν μέ άποχαλύψης.

Περίεργος

199·— Μπράβο Μ οντεχρήστο. Ε ί
σαι πολύ γενναίος άφοΰ άποκαλύπτεις 
άποκαλυφθέντας (121). Δέν κυττάς καλ
λίτερα στήν 96.

'Αόρατος

200.--Μπαίνοντας μέ τό έτσι θέλω 
στήν κίνησι τής «Έφημεριδούλας μας» 
ύποσχόμεθα ότι θά σκορπίσουμε γύρω 
μας τόν βόφο καί καί τόν τρόμο.

. Μαϋρος ’ Α ε τό ς—Τρομοκράτης

201.— Κόμη Μ οντεχρήστο συγχα
ρητήρια ! Άλλος σπέρνει κι' άλλος θε
ρίζει (96). Καλή άρχή έκανες.

Ζεύς τής Δωδώνης

202.— Π ρ ο σ έξτε ! Λύσαξα ! Θά φάω 
όποιον βρώ. Προκαλώ όλους ες σέ πό
λεμο. Χαθήτε όλοι άπό τά μάτια μου. 
Έγώ είμαι ό Αύτοκράτορας τής «Έ  
φημεριδούλας μας».

Άνεμοβτρόβιλος

203.— Εισερχόμενος στήν κίνησι τή? 
«Έφημεριδούλας μας χαιρετώ όλους·ε5 
Συγχρόνως άποκαλύπτω τόν Ά ρ τ α '  
νιάν. Είναι ό Γεώργιος Δαμίας.

’Ά ν  μπορείς άποκάλυψέ με.
Ποιητής

204. Ευλογώντας όλους-ες μπαίνω 
στήν κίνησι τής «Έφημεριδούλας μας». 
Ή  φήμη μου είναι γνωστή. Λάβετε τά 
μέτρα σ «ς.

Ραοποΰτιν
205 -  ιΐροσοχή ! Προσοχή !

Ό  Χάρος επειδή δέν έχει άποκαλύψεις 
πέρνει άράδα ψευδώνυμα καί τ' άπο 
καλύπτει, έτσι άποκάλυψέ τόν Μάρτιν 
Μπέκ πού είναι τό ίδιο πρόσωπο μ' 
αύτόν.

’ Αμίμητος

206.— Δελτίο άποκαλύψεων No 5.
1) Άρτανιάν=Δαμίας Γεώργιος.
2) Σκνίπα=Βοκοτόπουλος.
3) Χάρος=Καφοΰρος Άνδρέας.

’ Αμίμητος
207.— Χιονάτη σοΰ άπαγορεύω τό πε

ρί μάζεμα.
Τορπίλας

208.— Νάνοι τής Χιονάτης άν είστε 
τής π;ροσκολήσεως πάει καλά άλλοιώ; 
βαράτε διάλυσι.

Τορπίλας

269.— Φασόλα. Γειά χαρά καί σέ- 
νανε. Δέχεσαι συνεργασία ; "Αν ναί, κα- 
νόνισέ μου σέ παρακαλώ αύτόν τόν 
Μυστικό Α σ τυ νό μ ο  X — 9.

Τορπίλας
210.— Ά ρ σ έ ν  Λουπέν κάτι Λουπι- 

νάκια σάν καί τοΰ λόγου σου τά μασάω
Τορπίλας

211. —Δελτίον Άποκαλύψεων No 6
1) Κάλτσα τοΰ Διαβόλου =  Αφροδίτη 

Σταθοπούλου.
2) Ρωμύλος=Ε. Ντόκος.
3) Μάρτιν Μπέκ=Καφοΰρος Άνδρέας.

’ Αμίμητος

212. Έ ντελβάϊς . Καί άπ’ όλα άγο-
ράζω.

Μαυραγορίτης

213 — Κόμη Μ οντεχρήστο αν δέν 
κάνω λάθος είσαι ό ’Αλέξανδρος  
Γ κέρτσος.

"Αρης
214 Πειραχτήρι, ντίρι, στίρι, 

Βγαίνει τσάρκα στό πανηγύρι,
τήν ούρίτσα του κουνάει δεξιά κι άρι-

[στερά
μπας καί βρή κανένα θύμα γιά νά στή- 

|ση τόν καυγά. 
Ανεβαίνει, κατεβαίνει, φέρνει βόλτα— 

_  [έδώ κι’ έκεϊ
μά κανένας δέν τοΰ δίνει καί σπουδαία

[προσοχή. 
Κουρασμένο κι’ άπογοητευμένο, 
τό Πειραχτήρι, ντίρι, ντίρι, 
καί λιγάκι βλαμένο 
άπ’ τής Αθήνας τό λιοπύρι, 
αρπάζει ένα χτυπητήρι 
καί τραβάει γιά χαρακίρι.

Σινεάκ

. 159 =

215— Χιονάτη άν πάγωσες, εύχαρί- 
στως σοΰ διαθέτω καί καλοριφέρ

Σινεάκ

2 1 6 .-Πονηρό Διαβολάκι, άργησες 
άλλά πέτυχες έξυπνα. Δέχουμε τήν παρ
τίδα. ■ ·

Σινεάκ

217.— Ά ρ σ έν  Λουπέν γιά σένα δια
θέτω τόν θερμοσύφουνά μου Έ τσι ά- 
σφαλώς θά ζεσταθής.

Σινεάκ

218.— Πειραχτήρι, φρόντισα νά οέ 
δροσίσω μή σέ πειράξει ή ζέστη καί 
άδυνατήσης καί μοΰ χαλάσης χρυσό μου.

Μήν ξεχνάς ότι έγώ είμαι πάνιοτε 
ψηλά κι’ έχω πάντοτε δροσιά.

Μπουροΰ

219.— Κουτούτσικε τό άρωμά μου 
τό άπολαμβάνουν όλοι, θέλοντας καί 
μή. Έσύ νά προσέχης μή βρεθής στό 
ίδιο δωμάτιο μέ τούς τρεις τέσσερις, 
γιατί καθώς είσαι καί «κουτούτσικος»...

Ψααόλας

220. Εισερχόμενος στήν κίνησι τής 
«Έφημεριδούλας μας» χαιρετώ όλου-ες 
Καί σάς υπόσχομαι πρωτοφανή δράσι-

Ζ β ΰ ν τ ε ξ

221.— Προσοχή Ά ρ τα ν ιά ν ... Κα
τέφτασα, λίγο άργά, άλλά πάντως ήρθα,

"Αβως

222·— Μή ξέροντας τί άλλο νά κάνω, 
μπαίνω οτό σαλονάκι τής «Έφημερι- 
δούλας μας».

Ζοχάδας

223.— Χάρε τί είν’ αύτά ρέ
Ζοχάδ«ς

224.— Τζογιέ, σαχλαμαράκια...
Ζοχάδας

225.— Τρόμπα, δοιστου φαερόπ...
Ζοχάδας

226.— Ά ρ σ έν  Λουπέν. Πώ πώ ! Ξέ
ρεις Γερμανικά ;

Ζοχάδας

227.— Γαζία., ώχ ! άμάν;
Ζοχάδας

228.— Βασίλ ισσα  τών κρίνων. Τί
χρώμα έχουν οί κρίνοι σου άσπρο, 
μαΰρο ή ρόζ ;

Ζοχάδας

229.— Έ ντελβάϊς, ψωφάω γι’ αναρ
ριχήσεις !...

Ζοχάδας

230.— Σινεάκ παρακολουθώ τά έπί- 
καιρά σου καί γουστάρει ή ψυχή μου !

Ζοχάδας

•231.— Θΰμα νέον ή δεκώτετραε- 
τής Ξ Α Ν Θ Η  A M Α Ζ Ο Ν Α = Κ Α Τ Σ Α -  
Φ Α Δ Ο Υ  ΜΑ Ρ Ι Α  κι- έπειτα 7ον θΰ
μα Π Ρ Ο Υ Σ Α Ε Υ Σ = Π Ε Τ Ρ Ο Σ  Κ Α Μ-  
Π Α Ν Η Σ . Συγχρόνως καί αύτοαπο- 
καλύπτομαι. Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ  ΚΑΦΟΥ -  
Ρ Ο Σ = .. .

Χ Α Ρ Ο Σ

232 — Χιονάτη, μάς πάγωσες. Ά λ λ ’ 
έπειδή είναι καλοκαίρι σοϋ τό συγχωρώ.

*Ά8ως



Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΥΛΑ ΜΑΣ

233.— Βγαίνοντας άπό τά τάρταρα 
ιή? Υ*Κ μπαίνω γιά πρώτη φορά σιήν 
κίνησι τής «'Εφημεριδούλας μας» γιά 
νά τρομάξω μερικές λεπτεπίλεπτες δε 
σποινίδες δπως τό Έ ντελβάϊς , τό Πο
νηρό Διαβο^χκι, τή Χιονάτη, τήν 
Κ άλτσα  τοΰ Αιαβόλου, κ.τ.λ. καί νά 
διώξω μερικούς σαχλούς δπως τόν Φα- 
σόλα, τόν 'Αμίμητο, τόν Τορπίλα, 
τόν Κόμη τής Φέρας, τόν Μάρτιν  
Μπέκ κα'ι τόσους άκόμα. Κρυφτήτε 
είμαι ό..

Φ ραγκεοτάϊν

234.— Κυρά Ά λεπ οΰ . Άραδιάζουμε 
τις πονηριές μας; Γιά νά δής δτι οΐ 
πονηριές τών θεών τοΰ Όλύμπου οΰτε 
συγκρίνονται μέ αύτές τής γής.

•Ηρα τβΰ Όλύμπβυ

235. —Κύριε Έ γώ . Μεγάλη ιδέα έχε 
τε γιά τόν εαυτό σας.

'Hpoc τβδ Όλύμπβυ

236.— Νεκροθάφτη σέ προσλαμβάνω 
στήν υπηρεσία μου.

Ή ρ α  τβΰ ’ βλύμπβυ

237.— Χάρε μάθε δτι ό Ζοΰντεξ δέν 
πεθαίνει. Γρήγορα θά σέ άποκαλύψη.

Ζβϋντεξ
238.— ΕΔΩ τό Τζιτζίκι της ζωής. 

Ό  λόγος μου άπευθύνετε σέ ένα καί 
μόνο καί αύτός ό ένας είναι ό Α μ ί 
μητος. Α μ ίμητε  δέν ήρθα γιά νά σέ 
προκαλέσω, ήρθα γιά νά σοΰ πώ δυό 
λόγια καί σένα καί τοΰ Χάρου καί 
όποιανοΰ άλλουνοΰ κάνει τήν δήθεν εξυ
πνάδα ν’ άποκαλύπτη.

« Η Έφημεριδούλα μας» δέν χρειά- 
ζετε ανθρώπους σάν κι’ έσένα, τόν 
Χάρο, τόν Καπετάν Θύελα, τόν Κό
μη Μοντεχρήστο, τόν Δία τής Δω  
δώνης, τόν Τρύπιο Ντενεκέ, τόν 
Ρομπέν τών Δασών καί κάθε άλλον 
πού κυτταζει ν’ άποκαλύπτη τούς άλ
λους χαλώντας τή χαρούμενα συντροφιά 
πού κάνουν μεταξύ τους καί τά έξυπνα 
πειράγματα πού άπευθύνουν ό ενας 
στόν άλλο.

«Ή  Έφημεριδούλσ μα;» λοιπόν θέ
λει ανθρώπους έξυπνους σάν τή Χιο
νάτη, χαρούμενους σάν τόν Χαρούμε 
νο, καλαμπουρτζίδες σάν τό Πειραχ
τήρι, ευχάριστους σάν τήν Κ άλτσα  
τοΰ Διαβόλου, ίπποτικούς σάν τόν 
Α γνω στο  Ιππότη, ένδιαφέροντες σάν 

τό Πονηρό Διαβολάκι, άστείους.σάν 
τή Σκνίπα, δραστήριους σάν τόν Μυ 
στικό ’Αστυνόμο X —9 καί άλλους 
τέλος πάντων σάν τόν Κουτούτσικο, 
τόν Ά ρ τα ν ιά ν  τόν Συρανό ντέ Μπερ- 
ζεράκ καί τόσους άλλους.

Άλλά νά μέ συγχωρής, βέβαια έχεις 
δίκηο. Χρειάζονται καί μερικοί χαζοί 
καί άνόητοι καί κούφιοι σάν καί σέ
να ΑΜ ΙΜ Η ΤΕ καί τούς άλλους δπως 
είπα καί πρίν, δηλαδή—ξαναλέω—τόν 
Καπετάν Θύελα, ιδιαιτέρως τόν ΧΑ  
ΡΟ, τ_όν Κόμη Μοντεχρήστο, τόν 
Δία τής Δωδώνης, τόν Τρύπιο Ντε  
νεκέ, τόν Ρομπέν τών Δασών καί 
τούς άλλους.

Περιμένω λοιπόν άγαπητοί μου κύ
ριοι, εξυπνότατοι καί δραστήριοι, τί 
θά μοΰ άπαντήσετε. Περιμένω. Πάν
τως δέν έχω νά φοβηθώ τίποτα άπό 
σας. Ν α ι ! τίποτα !

Τίποτα! γιατί είμαι τό...
Τ ζ ιτ ζ ίκ ι  τής ζωής

239.— Ά ρ σ έ ν  Λουπέν καλοαναθρεμ
μένο σ’ έχει ή μαμάκα σου !...

Ζεϋ( τής Δωδώνης

240 Πολύ σωστά Καλλίφωνο Γ α ϊ
δουράκι. "Οταν μιλοΰν τά γαϊδούρια, 
(μέ τό μπαρδόν) ot άνθρωποι σιωποΰν

Ά όρα τβ ς

241. —Βρέ άθεόφοβε Καπετάν Θύε
λα  τί ήλιθιότητεε είναι αύιές στήν 134. 
Ίσ α  κι" δμοια μέ κάνεις μέ τόν Α μ ί 
μητο. Έ να  τέτοιο άστεΐο νά κάνης 
ξανά εις βάρος μου θά ιό άκριβοπλη- 
ρώσης. Θά σέ άποκαλύψω. Πρόσεξε 
γιατί οέ ξέρω. ’Αδιάντροπε.

Μυατικός Ά οτυνόμ βς X —9

242 — Μπαίνω απρόσκλητος γιά 'νά  
σάς ξσλαφρώσω κανένα... ψευδώνυμο 

Λωποδύτης Φάνταβμα

243. — ’Αποκαλύψεις :
1) Γεώργιος ΓΙιπιλιάκας=Ζιζάνιο.
2) Στυλ. Κουλ«φί5ης=α') Μικρός Ι π 

πότης, καί β') Κακός Μπελάς.
Τρόμπας

244.—Τζογιέ, σάν ιί είδους σύνεργα 
σία μοΰ ζητάς ; "Ιίθελα νά σέ δώ.

Γι4ς τβΰ ’ Αραράτ

245 Χιονάτη, έξήγησέ μου σέ τί 
βιάστηκα ;^Μή ξεχνάς πώς.δλοι θνητοί 
είμαστε.

Πριγκηπόπβυλβ

246 — ’Ή ρα  τοΰ ’Ολύμπου, πολλά 
μάς ζητάς. Νά γίνουμε θεοί. Σάν πολύ 
δέν σοΰ φαίνετε; Νά ζητοΰσες τουλά
χιστον ήμιθέους κάτι θά γινότανε.

Πριγκηπόπβυλβ

247.— Άνταλάσσω μικρά άναμνηστι- 
κά καί carte postale. Γράψτε στήν 
όδό Θερμοπυλών 65, Ένταΰθα. Διά...

Γεώργιβν Λαμίαν

248 — Ά λεπ οΰ  διάβασα τούς μύ 
θους, άλλά λένε ότι «δσα δέ φτάνει ή 
ά λ ε π ο ϋ τά κάνει κρεμαστάρια». Έ 
τσι καί σύ φαίνεται δσα δέ φτάνεις τά 
κρεμάς στόν κόκκορα.

Δέν μπόρεσες λοιπόν νά μέ πέρασης 
οΰτε μέ τό Χάρος, οΰτε μέ τό Νυχτο- 
κόρακας, οΰτε μέ τό Μ άρτιν Μπέκ 
καί τώρα μέ τό Άλεποΰ. Βλέπεις λοι 
πόν πού σέ εξευτέλισα έγώ, άντί νά μέ 
έξευτελίσης έσύ ; Καί τώρα πάρε τήν 
άποκάλυψί σου γιά φυλακτό.

Ά λ ε π ο ΰ = Ά ν δ ρ έ α ς  Καφοΰρος.
’ Αμίμητος

249.— Μυστικέ Α στυ νόμ ε  X— 9.
(Μά ψευδώνυμο είν' αύτό παιδί μου ή 
σιδηρόδρομος ;) δέ μοΰ δίνεις πρώτος 
τό παράδειγμα (107).

Πρβυοαεϋς

250.— Έ ντελβάϊς , δέ λυπάσε τά 
νειάτα μας βρέ κορίτσι μου καί μας 
στέλνεις στις Άλπεις νά κατακτήσωμε 
τό λουλοΰδι ; Προτιμώ ν’ άγωνισθώ 
έδώ στήν ’Αθήνα πρός κατάκτησίν τού 
μοναίικοΰ καί ζωντανοΰ Έ ν τ ε λ β ά ϊ ς  
Τί λες ; Δέν έχω δίκιο ; Περιμένω λοι 
πόν.

Πρβυααεύς

251. Μυστικέ Πράκτωρα X — 10 
πρόσεχε μή σέ άποκαλύψω.

Συρανβ ν τέ  Μπερζεράκ

252.— Φασόλα άρχισες άπό τώρα τις

ένέργειες ; Γρήγορα θ ’ άνοίξουμε τά 
παράθυρα τή; « ’Εφημεριδούλας μας». ;

Συρανβ ν τέ  Μπερζεράκ

253. — Πρωτομπαίνοντας στό σαλονάκι 
τής « ’Εφημεριδούλας μας» χαιρετώ ό
λους ες.

"Αγνωοτβς X

254· — Φασόλα θά τά φάς δλα άπό 
τόν...

"Α γνωοτβ  X

155. —Πειραχτήρι δέν είμαι αρχά
ριος σάν καί σένα στήν ξιφομαχία.

"Α γνωοτβς ‘ Ιππότης

-56* — Δωδωναϊε Δία (Μαυρίδη) δέν 
σέ ήξερα γιά κτηνίατρο, Κάνεις όμως 
λάθος νά νομίζεις πώς συγκα αλέγωμε 
μεταξύ τών ζώων

"Αγνωστος Ιππότης

257.— Καπετάν θύ ελα  ευχαρίστως 
δέχομε τήν πρόσκλησί σου.

"Αγνωοτβς 'Ιππότης

258. — Έ ντελβάϊς  προκηρύσσεις δια
γωνισμό πρός κατάκτησίν τοΰ άνθους 
«Έντελβάϊς» ή τής δεσποινίδας «Έν- 
τελβάϊς».

"Αγνωοτβς 'Ιππότης

259. — Μπαίνω στό σαλονάκι σας γιά 
νά άπο<αλύψω τά μυστικά σας.

Τοιγγ6ν«

260. — Φασόλα... Έσύ παιδί μου, 
φασόλια τρώς, φασόλια μολογάς καί 
φασόλια ξεφυσάς.

Τσιγγάνα

261.— Πρωτομπαίνοντας στήν κίνησι 
τής « ’Εφημεριδούλας μας» χαιρετώ ό
λους καί δλες.

Σέρλβκ Χβλμς

262.—Ά ρ σ έν  Λουπέν ον δέν υπο
ταγής άνευ όρων θά εχης κακά ξεμπερ· 
δέματα.

Σέρλβκ Χβλμς

263. —Τσιουου,.. Τσίουου...
Παραμερίστε μή σάς πατήσω.

'ώδββτρωτιΐραί

264.— Γειά σας,
Ηαΰρβς Πειρατή;

— 265.—Ντέτεκτιβ X κρύψου σ* κα
νένα άμπάρι γιατί έφτασε ό ..

Γρβμοκράτης

266 —Φασόλα όταν είναι νά γράψης 
αγγελία νά μάς είδοποιής νά βάζουμε 
άντιασφυξιογόνο μάσκα

Τρβμοκράτης

267.— Σ Α Σ  Χ Α ΙΡ Τ Ω  !..
Π Λ Ο Υ Τ Ο Ν

268.—Συνεργάζομαι μέ Νεκρόν καί 
ζητώ τήν υποταγή τοΰ Χάρου είδ’ άλ
λοιώς θά τόν άποκαλύψω.

Ζητώ Ά δ η ν  καί Κέρβερον.
Π ΛΟ ΥΤΩ Ν

269.— Μπαίνοντας στό σαλονάκι τής 
«Έφηιιεριδούλας μας» σάς χαιρετώ ό
λους καί όλες.

ΞανΒβς Ίππότη ί

270. —Χάρε έφτασε τό τέλος σου.
Χ ά ρ ο ς= Δ . Καραγιβννίδης.

ΞανΒβς Ίππότη ί

271.— Φασόλα, γιατί είσαι τόσο δει
λός ; (99)

Χαρβΰμενβς


