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Α Γ Α Π Α Τ Ε  Τ Α  ZQA
«’Αγαπάτε τά ζώα». Μέσα στή λι- 

γόλογη αυτή φράσι κρύβεται ενας ολό
κληρος πολιτισμός, καί οχι πολιτισμός, 
αλλά αύτός ό ίδιος ό ανθρωπισμός, για
τί δέν πιστεύω νά ύπάρχη άνθρωπος πού 
νά λέγεται πολιτισμένος καί ν’ άρνεΐται 
νά παραδεχθή ό'τι καί τά ζώα έχουν Γσα 
μ’ εμάς δικαιώματα νά χαροΰν τή ζωή 
τους.

"Ολοι πρέπει νά έργασθούμε γιά τήν 
διάδοσι τής ζωοφιλίας στόν τόπο μας καί 
νά μή ξεχνούμε 
δτι ο! αρχαίοι 
Έλληνες ήσαν 
οι πρώτοι πού 
είχαν θέση τάς 
άρχάς τοΰ άνθρω 
πιστικού αυτού 
φρονήματος. ’Ε
μείς λοιπόν οι 
νεώτεροι "Ελλη
νες κληρονόμοι 
τών εύγενών πα
ραδόσεων τών 
προγόνων μας ο
φείλομε νά μι μη-
e~,. > ρ ,* Θάλαμος *Ακτινοσκοπίσεωνουμε το ωραίο κ. Κόντη

τους παραοειγμα.
«'II 'Εταιρία προστασίας τών ζώων» 

ή οποία εχει συσταθή τό 1916 μέ σκο
πόν τήν άνάπτυξιν τής αγάπης πρός τά 
ζώα ειχε τήν ώραίαν πρωτοβουλίαν νά 
Ιορτάση διά. πρώτην φοράν εφέτος είς 
τήν Ελλάδα τήν άπό τοΰ 1928 καθιε- 
ρωθεΓσαν ώς παγκόσμιον ημέραν υπέρ 
τών ζώων 4ην ’Οκτωβρίου καί τοΰτο διά 
νά δοθή μία ώθησις καί ένισχυθή ή ζωο
φιλία είς τήν χώραν μας καί μή καθυστε-

ρούμεν είς τόν 
ανθρωπιστικόν 
αυτόν άγώνα.

"Ολα τά Ε λ 
ληνόπουλα μπο
ρούν κ α ί’πρέπει 
νά συντελέσουν 
είς τήν εύόδωσιν 
τοΰ ίεροΰ αύτοΰ 
άγώνος καί μέ 
τήν σύστασιν τού 
«Παιδικού ’Ομί
λου τά Ελληνό
πουλα», ό όποι
ος άρχίζει τώρα

τής Κτηνιατρικής κλινικής Λ ,
και Τοτόμη μ^λις να οργα-



νώνεται τη πρωτοβουλία τοΰ Περιοδικού 
μας είς δλα τά μέρη τη Ελλάδος άπό 
τους μικρούς άναγνώστας μας, μποροΰν 
νά τό έπιτύχουν εύκολώτατα. Μεταξύ τών 
άλλων ωραίων σκοπών, τους οποίους θά 
Ιπιδιώξη δ «Παιδικός "Ομιλος» άς έπιδι- 
ώξη και τήν διάδοσιν της ζωοφιλίας.

Ά λ λ ά  ή αγάπη μας πρός τά ζώα 
δέν πρέπει νά είναι αρνητική. Δέν αρ
κεί νά θαυμάζωμε ενα ζώο, νά τοΰ δί- 
δωμε νά τρώγη καινά τό έπιδεικνύωμεν. 
Πρέπει νά φροντίζωμεν και δια την ευη
μερίαν του κα'ι διά τήν καλήν του συντή- 
ρησιν.

— Έλπίζομεν δτι θά φθάση ήμέρα 
νά άποκτήσωμε καί είς τόν τόν τοπον 
μας, δπως υπάρχουν είς τάς άλλας χώ
ρας, ’Ά συλα ζώων καί νά μποροΰμε νά 
παραδίδωμεν έκεϊ δσα δυστυχισμένα 
ζώα τυχαίνει νά συναντήσωμε είς τον 
δρόμον έγκαταλελειμένα καί άρρωστα. 
Ά λ λ ά  εως δτου φθάσωμεν είς τό σημεΓ- 
ον αύτό τοΰ πολιτισμού άς περιποιούμε- 
θα τά ζώα μέ τό μέτρον τών δυνάμεων 
μας καί άς προσέχωμε, δσο έξαρτάται 
άπό μάς, νά μή τά κάμνωμε νά υποφέ
ρουν. Ευτυχώς εχωμεν είς τάς Αθήνας 
τουλάχιστον άρκετές κλινικές ζώων ποΰ 
λειτουργούν μέ δλα τά νεώτερα τής κτη
νιατρικής επιστήμης καί βοηθούν τοΰς 
ζωοφίλους νά περιποιούνται τά ζώα 
τους, νά τά προφυλάσσουν άπό κάθε α
σθένεια καί νά τά θεραπεύουν.

Μιά άπό τις καλλίτερες κλινικές πού 
ετυχε νά έπισκεφθοΰμε είναι τών κτηνι
άτρων κ. κ. Κόντη και Τοτομη επι τής 
λεωφόρου Αλεξάνδρας 32 με τελείας 
εγκαταστάσεις, μέ θεραπευτηριον οιά τα 
ζώα πού έχουν άνάγκην νά παραμείνουν 
είς τήν κλινικήν διά θεραπείαν και τό 
κυριφτερον δλων μέ τους δυο διευθυνον- 
τας άφοσιωμένους είς το εργον των και 
έχοντας τελείαν συναίσθησιν τοΰ εύγε- 
νοΰς καί εκπολιτιστικού προορισμού των.

3£/Ινέκδοζα
’έΆρρλικον Φ λέγμα

Σ’ ενα καφενείο ποΰ ήσαν μαζεμένοι διά
φοροι θαμώνες μπαίνει ενας Εγγλέζος μέ 
τήν πίπα τ ο υ .  Κάθεται σε μιά γωνιά διατάσ- 
σει. νά τοΰ φέρουν ενα ουισκυ και ξεδιπλώ
νει τούς «Ταϊμς» για να διαβαση (

"Εξαφνα φωνάζει τό γκαρσόνι καί το
ρωτά : e ,

— Πώς ονομάζεται αυτός ο κύριος που
κάθεται κοντά στή σόμπα.

— Δέν ξέρω, κΰριε, τοΰ άπαντά το γκαρ-
σόνι

Τότε ρωτά τόν καταστηματαρχη, αλλα και 
αυτός τοΰ άπαντά δτι αγνοεί τό όνομα του, 
γιατί δέν είναι άπο τούς συνετισμένους 
θαμώνας.

Ρωτά ένα-δυό άλλους παρακαθημένους, 
άλλά ούτε αυτοί μποροΰν  ̂νά τόν πληροφο
ρήσουν, άπηλπισμένος τότε πλησιάζει^ τον 
κΰριο πού κάθεται κοντά στη σόμπα καί τον 
ρωτά:

— Πώς όνομάζεσθε, κΰριε ;
— ’ Ιάκωβος Μπαρζάν, κύριε, απαντά ο 

άλλος έκπληκτος.
— Λοιπόν, κΰριε ’Ιάκωβε Μπαρζάν, τον 

λέγει ό ’Εγγλέζος, ή^ελανά σάς ειδοποιήσω 
δτι καίγεσθε

’Ή ταν καιρός ! Είχε καή εν τώ μεταξύ τό 
μισό σακκάκι του, άπό καποια σπίθα τήζ 
σόμπας.

'ΪΤΙνωζέρα οβία
Ό  Μιραμπώ ειχε έναν άδελφό πού έπινε 

τόσο πολΰ, ώστε τόν είχαν ονομάσει «Μι
ραμπώ ό μπεκρής.»

Είχε δμως στήν υπηρεσία του ένα υπηρε* 
τη πού δέν έπήγαινε πίσω.

Μιά μέρα τόν φωνάζει καί τοϋ λεει :
-— Θά σέ διώξω.
— Γιατί, κΰριε ; ρωτάει ό υπηρέτης.
— Γιατί τολμάς νά παρουσιάζεσαι μεθυ

σμένος τις ίδιες μέρες πού παρουσιάζομαι 
κι έγώ , Μ

— Θά μοΰ ήταν άδΰνατο νά κάμω άλ· 
λοιώς κΰριε.

— Καί γιατί;
— Γιατί σεις μεθάτε κάθε μέρα.

Είπα πώς καθίσαμε στό καναπεδάκι νά ξε- 
κουρασθοΰμε. Μα λάθος έκαμα... ’Εγώ μόνο κά
θισα, γ ιατί έγώ ήμουν κουρασμένη... Ό  ακούρα
στος κι* ανήσυχος Φάνης βρισκόταν κι" δλας στή 
δεύτερη αίθουσα τής γλυπτικής... Καί νά, δέν 
πρόφθασα νά ξβκουρασθώ χαι ξαναβρέθηκε δί
πλα μου.

Θείτσα, σ αυτή τήν αίθουσα θάναι σπου
δαία έργα... γιατί γράφει ατού, τοίχους μέ με
γάλα χρυσά γράμματα: αΦειδίας», Τιμόθεος», 
«Πραξιτέλη;» κ ι’ αλλα ονόματα ..

— Τί έργο τοϋ Φειδία έχει έκεϊ μέσα; Μή
πως τό αντίγραφο τής χρυσελεφάντινης Ά θηνάς 
που μοΰπες στήν Άκρόπολι;

, Ακριβώς, Φάνη... Ή  πάνοπλος Ά θη νά  
που στέκεται στη μεση στήν αίθουσα αύτή ε ί 
ναι τό αντίγραφο τοΰ Φειδιακού έργου, πού βρέ
θηκε στό Βαρβάκειο. Γ ι ’ αύτό καί ή αίθουσα 
αιηή λέγεται «Αίθουσα "Αθηνάς Παρθένου».. 
Μα ποΰ αφήνεις έσύ κανένα νά ξεκουρασθή!.· 
α; σηκωθώ... Πάμε νά σοΰ τή δείξω.

Καί νά μας μπροστά 
στήν Ά θηνά  τοΰ Βαρ- 
βακείου.

— Τό αντίγραφο έχει 
ΰψος 95 πόντους μόνο,
Φάνη... ένψ  τό πρωτό
τυπο ήταν 10 μέτρα χω
ρίς τό βάθρο του καί μαζί 
μ’ αύτό 12. Μόνο ή Νί- 
χη, πού κρατοΰσε ή Ά 
θηνά στό χέρι της, ήταν 
οτό φυσικό μέγεθος ένός 
ανθρώπου... Μά είπαμε 
πώς αύτό ε ίνα ι αντίγραφο.

— Τί ώραΐο πούναι τό 
κράνος καί ή ασπίδα!..
Τί ώραΐο ποδναι τό φόρε
μά της!.. Πέμου πώς ή
ταν τό αληθινό, θείτσα...

—Είπαμε πώς ήταν χρυ- 
αελεφάντινο... Τά χρυσε- 
λβφάντινα αγάλματα προ
ήλθαν άπό τά ξύλινα,
Φάνη. Γι αύτό κ ι’ ό κορ
μός άπό μέσα ήταν άπό 
ξύλο κ ι’ απέξω είχε προ- 
(«ολληθή, πλάκες-πλάκες, 
ώραϊα σκαλισμένες, ό χρυ- 
οός καί τό φ ίλντισι. Ό  
Φειδίας στάθηκε πολύ έξυ
πνος σ’ αύτό... Σάν τέλ ε ι
ω ν  τό άγαλμα οί εχθροί 
του τόν κατηγόρησαν, πώς

έκλεψε τά χρυσάφι... Μά αύτός τό ξεκάρφωσε, τό 
ζύγισε μπροστά στούς Α θηναίους καί ύατερα τό 
ξανάβαλε στή θέσι του άφίνοντας καταντροπια- 
σμένους ιούς συκοφάντες του. Τά φορέματα καί 
τά δπλα ήσαν χρυσά, τό κορμί φ ιλντισένιο ... 
σκέψου τί ώοαία άντίθεσι θάκανε... Καί καθώς 
τό άγαλμα φωτιζόταν, δταν άνοιγε ή πόρτα, 
μόνο άπό μπροστά, τό φώς αντανακλούσε 
στό χρυσάφι κ ι' έδινε τήν έντύπωσι πώς τό 
ίδιο τ" άγαλμα άχτινοβολοϋσε... Ή τα ν , άλή- 
θεία ένα αριστούργημα...

Ή  θεά μεγαλοπρεπή;, σοβαρά καί γα
λήνια, δπως δλα τά έργα τού Φειδία, δέν ήταν 
έδώ ή θεά τής ειρήνης, ή θεά πού χάρισε τήν 
έληά στήν πόλι της. Ή τα ν  πάνοπλη, έτοιμη γιά  
άγώνα, ήταν ή θεά τού πολέμου, ή Άρεία Ά 
θηνά. Γ ι' αύτό κρατεί τή φτερωτή Νίκη στό δεξί 
της χέρι πού άκουμπά άπάνω σέ μιά μαρμάρινη 
μικρή κολώνα. Στά πόδια της ήταν ή Α σπίδα 
γεμάτη παραστάσεις κι" αύτή καί μέσα σ' αύτήν 
κουλουριασμενο τό ιερό φείδι τής θεάς... Έ λα  

καμάρωσέ το λιγάκι κ ι ’ άς 
ξεκολλήσουμε κ ι’ άπό δώ.. 
έχομε πολλά άκόμη νά 
δοΰμε. Νά έδώ πλά ϊ ένα 
μεγάλο άνάγλυφο πού λέ
νε πώς ε ίνα ι ΐσακ κ ι’ αύ
τό τοΰ Φειδία ή τούλά- 
χιστο τϋς σχολής του... 
Τί παριστάνει;

— Ξέρω κι’ έγο’>;.. Δυό 
γυ ια ίκες έχουν στή μέση 
ένα αγόρι καί κάτι τοϋ 
δίνουν.

— Είναι ή Δήμητρα, ή 
θεά τής γεωργίας κ ι’ ή 
κόρη της ή Περσεφόνη... 
Ό  νέος ε ίνα ι ό Τριπτόλε 
μος, τό βασιλόπουλο τής 
"Ελευσίνας πού ή Δήμη
τρα τοβμαθε τί ν καλλι
έργεια τοΰ σταριού.... Δές 
τί ωραία έκφρασι έχει τό 
πρόσωπό του, καθώ ; κυττά 
ζει τή θεά πού τοΰ δίδει τό 
στάρι...Είναι συγκινημένος 
καί τό βλέμμα του εκφρά
ζει εύλάβεια καί θαυμα
σμό... Βρέθηνε στήν Ε λευ
σίνα κ ι' έ ,ουν κ ι ’ έκεϊ 
άφήσει ένα άντίγραφο. 
Ξέρεις τά μύθο τής Δήμη
τρας Φάνη ;

— Νά τόν άφήση:,’ θβί-
Τό άγαλμα  τής Ά&ηι ας



ταα, νά μοΰ τόν πής μεθαύριο ποΰ θά πάμε 
σχήν ’Ελευσίνα. Τ ί θά μοΰ πής εκεί πέρα...;

Ό  κατεργάρης φοβήθηκε, μ ή ιω ; δέν χόν πάω 
σχήν ’Ελευσίνα και δές μέ χί έξυπνο τρόπο μοΰ 
λ έ ε ι χή σ κ έψ ι το»...

— "Κννοια σου, Φάνη μου, θά πάμε καί κεΐ... 
δρεξι νάχης. "Ας προχωρήσουμε λοιπόν παραπέρα.

Στό βάθος ή κεφ αλή  ενός αλό γου  κα ί τρ ιώ ν  
π ο λεμ ισ τώ ν έκαμαν έ ντύπ ω σ ι στό Φάνη γ ιά  τήν 
έκφ ρ ασ ί τους.

— Είναι έργα τοΰ Σκόπα, Φάνη.Σπουδαίος γλύ
πτης, σύγχρονος χοΰ Φειδία. Έ δωσε πρώτος στά 
άγάλμαχα χήν έχφρασι τοϋ πάθου:, χής άγωνίας 
καί τοΰ πόνου. Τά κατάφερε μέ τά βαθοιλωτά 
μάτια, ποΰ τά σκιάζουν τά πυκνά φρύδια πού 
εξέχουν... Σ" αύχό συντελεί πολύ καί τό στόμα 
μέ τά κυματιστά χβίλη καί γενικά ή κατασκευή 
τοΰ προσώπου.

— Νά κ α ί μ ιά  γ υ να ικ ε ία  κ εφ α λ ή ... Σ ίγουρα 
β ίνα ι κ ι ’ α ύτή  τοΰ Σ κόπα , γ ια τ ί έχ ε ι τή ν  ίδ ια  
πονβμένη  εκφ ρ ασ ι.

— Α ύτή ε ίν α ι  ή π α τρ ιώ τ ισ ά  σου, ή 'Α ρ ιά 
δνη , Φάνη.

— Π οια ; Ή  κόρη τοΰ Μ ίνω ος πού βοήθησε 
τόν Θησέα νά  σκοτώση  τό Μ ινώ τα υρ ο ; Κ αί πού 
β ρέθηκε; > ,

— Στήν Ά κ ρ ό π ο λ ι κο ντά ... γ ι ’ α ύ ιό  ίσ ω ς  να  
μήν ε ίν α ι  τού .Ικόπα , γ ια τ ί αύτό ς ερ γαζό τα ν 
σ τήν Π ελοπόννησο . "Ε χει δμως τή ν επ ίδ ρα σ ί του.

Τελειώνοντας τήν αίθουσα τής Παρθένου ’Α
θήνας είπαμε δυό λόγια καί γιά τόν Τιμόθεο 
πού εργάσθηκε σιήν 'Επίδαυρο στό ναό τοΰ 
’Ασκληπιού.
■— Ό  Φ άνη ; θα ύμ α σ ε  τ ίς  Ν ίκες κα ι τ ίς  Αμα
ζό νες  πού σ τό λ ιζα ν  τό ’Α σκλη π ιε ίο  κ α θ ώ : κα ί 
τό α ντ ίγρ α φ ο  ιο ύ  χ ρ υσ ελεφ ά ντ ινο υ  α γά λμ ατο ς 
τοΰ Ά β κλη π ιο ΰ .

_  'Ο ’ Α σκληπ ιός, θ ε ίτσ α , ή τα ν  ό θεός τής 
ια τρ ική ς , δέν ε ίν α ι  έ τσ ι; Ό  Φ ειδ ίας ε ίχ ε  κάμ ει 
τό άγαλμά  του ; ,

  'Ο χ ι, Φ άνη ... έ ν α ;  άλλος κ α λ λ ιιε χ ν η ;,
γ ι ’ α ύ ιό  ή τα ν κατώ τερο  στήν έκφ ρ οσ ι άπό τή ν  
’Α θήνα  κ α ί τό ν  ’Ο λύμπιο  Δ ία τοϋ Φ ειδ ία ... Μά 
τώ ρ α , Φάνη, θ ά  ξεκο υρα σθώ , ό κόσμος νά  χα- 
λ,άση. Ά ν  έρθη ς νά  μέ σηκώ σης, θ ά  θυμ ώ σω
μ α ζ ι σ ο υ ... Σ0ΦΙΑ μα,ΥΡΟΕΙΔΗ-ΠΑΠΑΔαΚΙ

Σ Κ Ε Ψ Ε ΙΣ

Τ ί είναι ενζνχία
Ε ίπαμ ε λο ιπ  ιν δ τι ό π λ ο ΰ ιο ς  δέν ε ίν α ι ή ε υ 

τυχ ία . Αύτό β έβ α ια  θά  φ α νή  παράξενο   ̂ σ ’ ε κ ε ί
νους ποΰ άπό τό πρωί έω ς τό βράδυ κα ί άπό τό 
βράδυ έω ς χό π ρ ω ΐ ο νε ιρ εύο ντα ι «λ εφ τά »  μέ τά  
ό π ο ια  φ α ντά ζο ντα ι π ώ ς  θ ά  μπορούσαν νά  ζή - 
σουν ά ν ετα  κα ι σ υνεπώ ς ευτυχ ισ μ ενα . Π ω . ε ίν α ι  
δυνα τό ν σοΰ λέγο υν , \ά έχω χρήματα κα ί νά  μήν 
ε ίμ α ι ευτυχή ς; , , „

Καί λησμονούν οι έπιπολαιοι αυεοι ανσρω- 
ποι, δτι μέ ιό χρήμα δέν εξασφαλίζει ^κάνεις 
οΰτε τήν ύγεί ι του οΰτε χήν ήιυχία οΰτε τήν 
ψυχικήν γ ίλήν η πού είναι απαραίτητα για τι|ν 
ευτυχία. Είναι μάλιστα παρ (τηρημένο δτι δσο 
πβρισσότβρο πλούσιος είναι ένας άνθρωπος, τό
σο περισσότερες σκοτούρες έχει στά κεφάλι του,

τόσο περισσότερο ’ ανήσυχος είναι, τόσο περισ
σότερες ανάγκες αντιμετωπίζει καί έπομένω; 
κάθε αλλο παρά βύτυχής είνα ι.

Ό  πλούτος επομένως δέν είνα ι εύ ι χία.
Μπορεί βέβαια νά ε ίνα ι καί αύτός ένα ατοί- 

χ ε ΐο ν  ευτυχίας, δχι δμως αρκετό γιά νά τήν 
έξασφαλίσχι οΰτε καί απαραίτητο.

Τί ε ίνα ι λοιπόν εύ:υχία ; πολλοί σοφοί προ
σπάθησαν νά δο’>σουν τόν ορισμό τη :. Μά ύστε
ρα άπό διάφορες λοξοδρομίες κιιτέλειξαν δλοι 
βίς τό συμπέρασμα δτι ευτυχία ε ίνα ι τό νά μέντ| 
κανείς βύχαριστημένος μ’ εκείνο πού έχει. Μπο
ρεί νά είσα ι εκατομμυριούχο:, νά είσαι βασι
λεύς ή Δαλάϊ—Λάμα είς τό Θιβέτ ή Μαχαρα
γ ιά ; τών ’ Ινδιών πού κολυμπάει μέσα σέ πολύ
τιμα πετράδια, άν δμως δέν είσαι εύχαριστημέ- 
νος μ ’ αύτά πού έχεις, είσαι δυστυχή:.

Ή  ευτυχία δηλαδή, ά/απητοί μου φίλοι, 
καιά τήν δική μου γνώμη, δέν είνα ι κάτι που 
μάς έρχεται άπ’ έξω, πού μάς τό φέρνει δηλαδή 
καί μά; τό προσφέρει ή Μοίρα ή οί ά/.λοι άν
θρωποι. Εύτυχία ε ίνα ι κάτι ποΰ έρχεται άπο 
μέσα μας, πού τό δημιουογοΰιιε εμείς οί ίδιοι, 
κάτι ποΰ βγαίνει άπό τήν εσωτερική μας δια- 
θεσι. Αΰτό είνα ι ή άληθινή εύτυχία. Μπορεί; 
νά είσα ι πτωχός, νά σού λείπουν έ νΓί  σωρό 
πράγματα καί τά όποια αποτελούν τήν λεγομε- 
νη άνεσι, καί έν τούτοις νά είσα ι εύτυχής γιατί 
έχεις κατορθώση νά μένης εύχαριστημένος μέ 
τήν κατάστασί σου. Κ’ αύτό τό κατορθώνεις ο
ταν συνηθίσης νά μήν παραβάλης τήν θέσι σου 
μέ ιή ν  θέσι άλλων άνθροιπων, ui όποιοι ετυχε 
τά έχουν περισσότερες άπό σένα ανέσεις εί; 
νήν'ζω ήν. Ή  εύτυχία λοιπόν ε ίνα ι πρωτίστως 
ζητημα φιλοσοφικής νά ποϋμε διαθέσεως. Άν 
δέν τήν έχεις αύτή τή δ ιάθετι δέν θά είσα πο
τέ εύτυ/ής. Διότι θά κυριαρχοΰν μέσα σου διά
φορά πάθη, τά όποια έχει συνήθίος ή πριπτόγο 
νος φύσις τοΰ ανθρώπου καί τά όποία άποτε 
λοϋν τήν πραγματικήν δυστυχία του. Τά πάθη 
αύτά, ε ίνα ι ή απληστία, ε ίνα ι ό φθόνος γιά τα 
άγαθά τών άλλων, eivui τό μίσος, είναι ή κα
κία ε ίνα ι ή σκληρότης. Ό  άνθρωπος πού̂  κα
τορθώνει νά ύποτάξη δλα αύτά τά κακά αισθή
ματα καί νά τά θάψη μέσα στά βάθη τής ψο- 
χής του, αύιός ό άνθρωπος είνα ι πραγματικά ευ
τυχής. Βλέπετε λοιπόν πώς άπό σκέψι σέ σκέψι 
έφθάσαμε σ’ ένα άλλο συμπέρασμα: δτι ευτυχής 
άνθρωπος ε ίνα ι ό καλός ,  εκείνος πού δέν έχει 
καμμιά κακία μέσα του, πού μένει εύχαριστημε 
νο : άπό τή ζωή καί πού δέν βλέπει τού; συναν- 
θρώπ ·υ; του μέ ζηλόφθονο μάτι. Νά είμαστε 
λοιπόν καλοί, ν ' άγαποΰμε τούς άλλου:, δπω; 
άλλως τε τό εΐπε κι* ό Χριστός καί τότε θά ει- 
μεθα ευτυχείς, γιατί δέν θά έ/.ωμε μέσα μας κα
κία σαοάκι νά μάς τρώγη. Ο ΦΙΓΚΑΡΩ

Γ. Υ. Εύχ ιριστώ τήν μ ικ ιά  μου φ ίλη Αΐκατ. 
Σβορώνου γιά τά καλά τη; λόγια. Και τήν συγ
χαίρω γιά τίς ιδέες τη :. Πραγματικά ό άνθρω
πο ;' πού εργάζεται κα- κοπιάζει γιά νά συνιη- 
ρήση τήν οϊκογένειά του, είνα ι κατά χιΛίας φο
ράς εύιυχέατερ'ΐς άπό ε κ ε ί ν ο ν  πού έχει πολλά * 
έχει τήν διαρκή άγονία μήπω; τοϋ τά κλέψουν 
ή μήπως βρβθ^ είς τήν ανάγκην νά τά έξ̂ >δεύση.

ΜΙΑ ΓΤΑΝΑΡΧΑΙΑ ΑΣΚΗΣΙΣ

Π Ω Σ Π Α ΙΖ Ε Τ Α Ι Τ Ο  Σ Κ Α Κ Ι
Γ’

Πρίν νά συνεχίσω τό μάθημα, πρέπει νά 
απιστήσω τήν προσοχή τών αναγνωστών μου 
σ’ ενα τυπογραφικό λάθος πού αν δέν διορ- 
■θωθή μπορεί νά προκαλέση μιά τρομερή 
συγχι σι.

Στο πεοασμενο φΰλλο ό πίναξ εδημοσι- 
«ΰθη μέ εσφαλμένη τήν άρίθμησι τών όρι - 
ζοντίων στηλών τής σκακέρας, δηλαδή μέ 
την άρχή άπο τήν σειρά τών μαΰρων ένώ 
το 1 έπρεπε ν ’ άρχίζη άπό τήν πρώτη γραμ
μή τών άσπρων καί τό 8 νά φθάση στήν 
γραμμή τών μαΰρων.

Παρακαλώ νά το διορθώσουν' οί άναγνώ- 
σται, προσέχοντας τον σημερινό πίνακα δπου 
ή άρίθμησις είναι ορθή.

Καί τώρα συνεχίζομε:
Άναφέραμε ήδη πώς κινούνται τά διά

φορα κομμάτια. Έκτος δμως από τίς κα
νονικές αυτές κινήσεις υπάρχουν καί δΰο 
ακανόνιστες νά ποϋμε, τάς οποίας θά άνα- 
<ρέρω χωριστά.

« ’Ά ν  πασσάν»
Οταν ενα πιόνι είς τήν πρώτην του κί- 

νησιν προχωρεί δΰο κάζες καί προσπερνά 
Im  ένα αντίπαλο πιόνι, τότε τό αντίπαλο 
«υτο πιόνι έχει δικαίωμα νά τό πάρη «άν 
πασσάν» δπως λέγουν άπό τήν γαλλικήν 
φςάσι <en passant», πού θ-ά πή «περνών
τας» ή «διαβαίνοντας».

Παραδειγμα! Γο άσπρο πιόνι πού είναι 
εμπρός από τον Β. είς τήν κάζα ε 2 προ
χωρεί είς πρώτην χίνησιν καί τοποίίετεΐ- 
ται είς τήν κάζαν ε 4. Είς τήν κάζαν δμως 
ζ 4, δηλαδή δίπλα του, εύρίσκεται προχω
ρημένο ένα μαΰρο πιόνι. Τό μαΰρο λοιπόν 
«ίιτό πιόνι δικαιούται νά πάρη τό άσπρο, 
διότι το επροσπέρασε, καί νά τοποθετηθή 
*ίς την κάζαν ε 3, είς εκείνην δηλαδή, είς 
τήν οποίαν θά έτοποθετεϊτο εάν τό άσπρο 
πιόνι έπροχωροΰσε μίαν μόνον κάζαν καί 
ο μαΰρος τό έ'περνε κανονικά.

«Ρ όκ»
Τό «ρόκ» (καί έξ αύτοΰ τό ρήμα «ρο- 

*άρω») είναι έπίσης μιά άλλη αντικανονι
κή κίνησις, τήν οποίαν κάμει 6 Β. ό όποιος 
ανταλλάσσει τήν θέσιν του μέ τόν ένα άπό

τούς δυό πΰργους του κατά τόν εξής τρό
πον:

"Οταν έχουν κινηλή τά άλλα κομμάτια 
πού εύρίσκονται μεταξύ τοΰ Β. καί τοΰ ενός 
έκ τών Π. καί τό μεταξΰ των διάσχημα εί
ναι ελεύθερον ό παίκτης αντί άλλης κινή- 
σεως δΰναται νά ροκάρη. Κ’ έάν μέν ροκά- 
ρη πρός τό μέρος τοΰ Πΰργου τοΰ Βασι- 
λέως τοποθετεί τόν μέν Β. είς τήν κάζαν 
η 1 τόν δέ ΓΙ. είς τήν κάζαν ζ 1 (διά τούς 
άσπρους) ή Β. η 8 καί π. ζ 8 (διά τούς 
μαύρους). Έάν δέ ροκάρη πρός τό μέρος 
τοΰ Π. τής Βασιλίσσης τότε τοποθετεί τόν 
μέν Β. είς τήν κάζαν γ 1 τόν δέ Π. είς τήν 
κάζαν δ 1 (διά τού; άσπρου.) ή Β. γ 8 καί 
ΓΓ. δ 8 (διά τούς μαύρους) δπως βλέπετε 
είς τόν πίνακα 1.

Τό «ρόκ» γίνεται είς οίανδήποτε στιγμήν 
τοΰ παιγνιδιού άρκεϊ νά μήν έχουν άκόμη 
διόλου κινηθή ό Β. καί ό Π., νά είναι τό 
μεταξύ των διάστημα ελεύθερον καί νά μή 
περνά κατά τό ρόκ ό Β. άπό θέσιν, ή όποία 
άποτελεΐται άπό ένα άλλο κομμάτι.

Είς τόν άνωτέρω πίνακα βλέπετε τό ρόκ 
καί τών δΰο Β 'Ο άσπρος Β έχει ροκάρη 
μέ τόν II. τής Βς (μεγάλο ρόκ) ένώ ό Μαΰ- 
ρος έχει ροκάρη μέ τόν ίδικόν του Π. (μι
κρό ρόκ).

Είς τό γράψιμο τό ρόκ σημειώνεται μέ 
τήν λέξιν «ρόκ> ή καί μέ τά ψηφία Β.ο—ο 
(τό μικρό ρόκ) καί Β.ο—ο—ο (τό μεγάλο)

Αύτοί είναι γενικώς οί κανόνες κινήσεως 
τών διαφόρων κομματιών.

Καί τώρα \“}ά έξετάσωμε τούς κανόνας 
τοΰ παιγνιδιοΰ, διά τούς οποίους χρειάζεται 
επίσης μεγάλη προσοχή, καί οί όποϊοί ε ί
ναι διεθνείς καί άποτελοΰν γιά δλον τόν 
κόσμον καί δλας τάς χώρας τούς νόμους 
σύμφωνα, μέ τούς οποίους πρέπει νά παίζε
ται τό σκάκι.

Σ κ ο π ό ς  τοϋ  π α ι γ ν ι δ ι ο ύ .—Τό σκάκι έ
χει ως τελικόν σκοπόν τήν αιχμαλωσίαν τοΰ 
άντιπάλου Βασιλέως. Ό λαι λοιπόν αί προ- 
σπάθειαι τοΰ παίκτου είναι νά προετοιμάση 
μίαν μελετημένην καί προσεκτικήν έπί{)ε- 
σιν εναντίον τοΰ άντιπάλου Β. ένώ ταυτο- 
χρόνως θά λαμβάνη κάθε αμυντική προφΰ- 
λαξι γιά τόν δικό του Β. Δέν πρέπει κανείς
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κήν του παράταξιν χωρίς νά επιτυχή τόν 
σκοπόν του.

Γ εν ικο ί  κανόνες
1. Πρώτοι αρχίζουν πάντοτε οί οίσπροι, 

Γ ι’ αυτό σιήν πρώτη παρτίδα ρίχνουν κλή
ρο γιά νά ίδοΰν ποιός $ά  πάρη τά άσπρα 
καί επομένως θά παίξη πρώτος.

Στήν κατόπιν παρτίδα γίνεται αλλαγή 
χρώματος, δηλαδή εκείνος ποΰ είχε στήν 
πρώτη τά ασπρα πέρνει τά μαΰρα καί οΰ- 
τω καθεξής. "Οποιος δμως χαρίζει ενα 
κομμάτι εϊς τόν αντίπαλόν του, παίζει πρώ* 
τος καί άν άκόμη εχει τά μαΰρα

2. Αί κινήσεις γίνονται εναλλάξ. Δέν επι
τρέπεται νά κάμη κανείς δυο κινήσεις ταυ- 
τοχρόνως.

3. ’Εάν ή σκακέρα εχει κακώς τοποθε- 
τηθη άπό τήν αρχή καί ή άσπρη γωνιαία 
κάζα της δέν εύρίσκεται είς τά δεξιά τοΰ 
παίκτου, τότε ό παίκτης, ό οποίος έχη παρα
τήρηση πρώτος τό λάθος, πρίν ακόμη παίξη 
τήν τετάρτην του κίνησιν, δικαιοΰται νά ζη- 
τήση νά ξαναρχίσουν άπό τήν αρχή. ’Εάν 
δμως καί οί δΰο παΐκται έχουν κάμη πλέον 
καί τήν τετάρτην των κίνησιν, τότε ή παρ
τίδα άναγκαστικώς συνεχίζεται.

4. ’Εάν μερικά κομμάτια έχουν τοποθε- 
τηθή λανθασμένα, ό πρώτος, παίκτης πού 
θά θά τό άντιληφθή δΰναται νά τά διορθώ- 
ση ή νά ζητήση τήν διόρθωσιν εάν δέν εχει 
άκόμη κάμη τήν τετάρτην κίνησιν. ’Εάν δ
μως καί τά δΰο μέρη έχουν κάμη τήν τε
τάρτην των κίνησι τά κομμάτια διατη
ρούν πλέον τήν θέσιν πού έχουν.

5 .—"Οταν έγίσης έ'να κομμάτι μέ τό χέ
ρι σου, είσαι υποχρεωμένος νά τό παίξης 
έκτος εάν ειπής τήν λέξιν« j' adoube» ή 
οποία είναι δΰσκολον ν ’ άποδοθή σωστά είς 
τήν ελληνικήν. Κατά λέξιν σημαίνει «ισά
ζω» δηλαδή διορθώνω τό κομμάτι καί επο
μένως δέν πρόκειται νά τό παίξω. Είς δλα 
δμως τά μέρη τοΰ κόσμου καί έδώ είς τήν 
Ελλάδα οί σκακισταί χρησιμοποιούν πάντοιε 
τόν γαλλικόν δρον «adoube».

— "Οταν κινήσεις ενα κομμάτι καί τό αφή- 
σης είς τήν νέαν θέσιν του, δέν έχεις τό δι
καίωμα νά τό πάρης δπίσω καί νά τό τοπο
θέτησης άλλου. Κομμάτι πού έπαίχθη δέν 
πέρνεται πλέον δπίσω. Έ φ ’ δσον δμως το 
κρατής ακόμη μέ τό χέρι σου δΰνασαι νά ιό· 
τοποθετήσης είς δποιαν θέσιν θέλεις.

7.—’Εάν κάμης έσφαλμένην κίνησιν, ό αν
τίπαλος εχει τό δικαίωμα ή νά σέ ύποχρεώ- 
ση ν ’ άφήσης τό κομμάτι εκεί ποΰ τό ετο- 
ποθέτησες κατά λάθος ή νά τό τοποθέτησές 
άλλου ή καί νά τό άφήσης είς τήν αρχικήν 
του ίΐέσιν καί νά κίνησης τόν Βασιλέα σου.

8.—Έάν έγγίσης έ'να κομμάτι, τό οποίον 
δμω; δέν ήμπορεΐς νά κίνησης διότι θά 
άποκαλΰψης τόν Βασιλέα σου, τότε ό αντί 
παλος δικαιοΰται νά σέ ύποχρεώση δπως 
αντί τοΰ κόματιοΰ αΰτοΰ κίνησης τόν Βασι
λέα σου.

9.—"Οταν απειλής έ'να αντίπαλο κομμά
τι δέν είσαι υποχρεωμένος νά τό άναγγει- 
λης. Μόνον ή έπίθεσι κατά τοΰ Βασιλέως
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άναγγέλεται άπαραιτήτως. Ό ια ν  δηλαδή 
απειλείς τόν αντίπαλον Βασιλέα λέγεις τήν 
λέξιν «Βασιλέα!» ή «Echec!» ή «Σάχ» πού· 
σημαίνει γερμανικά τό ίδιο πράγμα.

(Άκολου9εΐ)
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νά βιάζεται διότι πολλές φορές συμβαίνει 
μέ,μίαν πρόωρον έπίθεσιν νά χάση πολλά 
κομμάτια καί έ'τσι νά έξασθενήση τήν ίδι- 
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Ο ΑΙΙΘΑΑίΙΝ ΣΚΟΤΏΝΕΙ ΤΟΝ ΠΥΘΩΝΑ
— Γιαγιά, γιαγιά, μας  ε ίπες χτες βράδυ  

πως ό Ά η -Γ ιώ ργης  σκότωσε με τό κοντάρι 
ιον j -να θεριό. Έδώ το βιβλίο μον  λέει πώς  
το ίδιο κατόρθωμα εκαμε και ό ’Απόλλων 
ό θεός τών Α ρχα ίω ν Ελλήνων, ε ίπε ή ”Αν
να στη γιαγιά της πον κείνη την ώρα μπή -  
κε στο δωμάτιο  τών παιδιών.

—Αύτό πον σας ε ίπα , ε ίνα ι σωστό ’Ά ν
ν α ε ι π ε  η γ ιαγ ιά  πειραγμένη... Κύταξε  
και την εικόνα τον στην εκκλησία, που κα 
βαλάρης στό κάτασπρο  αλογό τον ό άγιος 
χώνει τό κοντάρι τον μέσα στό στόμα τον  
ΰεριοΰ κι' εκείνο κυλιέται στό χώμα. 

f » θνμώνης, γ ιαγ ιάκα μον, δεν ε ίπα
ψ ω  πώς 'έκανες λάθος, άλλο θεριό βέβαια 

| ϋκύτωσε ό 'Απόλλων κα ι αλλο ό μεγαλο-  
* μαρτυς Γεώργιος... ’ Ελα κοντά μον  νά 
j οοϋ πώ  την ιστορ ία  δπως την λέει τό β ι 

βλίο μου,
! „ ^  ’Ά ννα ξερόβηξε σάν τους μεγάλους  

δταν πρόκε ιτα ι νά διηγηθοϋν κάτι κ ι ’ άρ 
χισε νά παρ ιστάνη  τη δασκάλα.

— Ποιός ε ίπαμε, Παύλο, π ώ :  ηταν ό 
Απόλλων;

f — Ο ’Απόλλων ε ίπαμε  δτι ήταν ό θεός  
rod ήλιου και τον κυνηγιού, ό αδελφός της 
Αρτέμιδας, πον τόν γέννησι, ή Λητώ.

— Πολυ ώ ρα ϊα ! Κ α ι  τι εκανε ή "Ηρα, 
Κλειώ;

Η  Ηρα ζήλευε τη Λητώ και τήν 
καταδίωκε ώς που γέννησε τά δ ίδυμα  π α ι 
διά της στή νήσο Δήλο.

I  —Πολυ ώ ρα ϊα ! 'Ακουστέ τώρα. Ή  
Ή ρα είχε στείλει ενα πελώριο θεριό νά 
καταδιώκη τή Λητώ, τό θερ ιό  αυτό λεγό
τανε ΙΙύ9ων... Μά ε ίπαμε  πώς 6 'Απόλ
λων μόλις γεννήθηκε πήρε τόξα και βέλη 
κι εκυνηγοϋσε. ΤΙ λες νάκαμε Παΰλο ;

— (~)α σκοχωσε το θερ ιό  ιού κυνηγούσε  
χή μ αμά  τον.
■» Μποάβο... Αυτό εγινε. Τό θερ ιό  αυτό  
ενα άγριο τέρας κατοικούσε στους Δελφούς 
μέσα σ ενα σκοτεινό σπήλα ιο  στόν Παρ
νασσό κα'ι κατέστρεφε γύρω δλη τή φύσι, 
ο 'Απόλλων πολέμησε μ α ζύ  τον χό σκότω

σε κα ι τό πελώριο σώμα τον θεριοϋ σάπ ι 
σε μέσα στό δάσος.

—’ Εχει αύτό καμμ ιά  σχέσι με τό μ α ν 
τείο τών Δελφών, Άννα; ρώτησε ή γιαγιά 
πον κάτι είχε ακούσει κ ι '  αύτή.

— Μεγάλη σχέσι, γιαγιά μον, ε ίπε με κα- 
μαρ ι ή ’Άννα... Τό μαντε ίο  και τό ναό 
τον Απόλλωνα στούς Δελφούς τά έχτισαν 
οί "Ελληνες πρός τ ιμήν τον άκριβώς επει
δή τούς γλύτωσε άπό τό θεριό, τόν Πύθω
να. Έ κε ϊ έγίνοντο και αγώνες που τονς ε- 
λεγαν (-Πύθια».

— Μά κ ι '  εκείνη θαρρώ  ή μάντισσα πού-  
λεγε τούς χρησμούς τοϋ 'Απόλλωνα κ ά 
πως ετσι λεγόταν κ ι' αύτή.

—Ναί. ΤΙνθία. Κ ι' ό ίδ ιος ό θεός ο ν ο 
μάσθηκε  «Πύ9ιος ’Απόλλων». Ή  Πυ
θ ία  καθόταν πάνοj σ ’ ενα ιερό τρίποδα, 
σβημένο σ '  ενα γκρεμό πον άπό μέσα έβ
γαιναν καπνο ί καί λογιών λογιών μυρουδιές.  
‘Η  μάντ ισσα  μασούσε και φύλΛα δάφνης  
και ζαλιζόταν.. Τότε ελεγε δ,τι τής ερχόταν 
στο νοϋ. Μά οί ίερεϊς τοϋ μαντε ίου ήσαν 
σοφοί κ ι '  εξηγούσαν τά παράξενα λόγια της 
κι' έδιναν τήν άπάντησ ι, πού επρεπε, στούς 
προσκυνητάς που ερχόντουσαν άπό δλα τά 
μέρη τον κόσμου , φορτωμένοι δώρα , να  
ζητήσουν τή γνώμη τοΰ θεοΰ.

— Πολύ ώρα ϊα  μας  τάπες , 'Άννα, είπε  
ό Λ άμπης πού  εϊχε ερθει και κρνφά-  
κονγε π ίσω  άπό τήν πόρτα προσέχοντας 
νά βρή κανένα λά9ος τής αδελφής τον ·μά  
ξέρεις πό>ς κάθε μύθος  εχει κα ί τ ή ,σ η μ α 
σία τον; Τί συμβολίζει εδώ ό Πύθων τό 
θεριό πού σκότωσε ό 'Απόλλων;

— Αέ .. ξέρω είπε ή 'Άννα μά  άφοΰ σκέ- 
φθηκε λίγο επρόσθεσε... Ά φοϋ δ 'Απόλ
λων εΐνα ι ό ήλιος δ Πύθων πού ν ικήθηκε  
α π '  αυτόν θάνα ι τό σκοτάδι.

—Μπράβο, Ά ννούλα , φώναξε ή γιαγιά, 
δεν ξέρω άπό άρχα ϊα  ελληνικά παραμύθ ια ,  
μά  δέν μπ ορ ε ί  νάναι άλλοιώς.

Κ ι '  ετσι ό ζηλ\άρης ό Λάμπης μπήκε  
πάλι στή θέσ ι τον.

ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΟΕΙΛΗ—ΠΑΠΑΔΑΚΙ
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(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)
Ό  έξάδελφος μου  εξέτασε λεπτομερώς  

τή μηχανή  τον αεροπλάνου μας  κι έγώ τον 
έρώτησα :

— Τί νομ ίζε ις  θ ά  χρε ιασθή  καμμ ιά  έπι- 
δ ιόρθωσις ;

— ’Όχι, μοϋ  άπήντησέ δ Ρολάνδος, μά  
ο τόν ερχόμενο σταθμό  μας  θ ά  βροϋμε μ ε 
τρημένη βενζίνη, λο ιπόν πρέπει νά δούλεψη  
καλά δ μοτέρ μας  ώς τόν μεθεπόμενο  σ τ α 
θμό  στή Βομβάη. ΈκεΤ θά  βροϋμε ολό
κληρα συνεργεία, άλλά πρέπει νά μπορέσου
με νά φθάσωμε πρώτα στή Βομβάη, θά  
χρε ιασθή νά περάσωαε πάνω  άπό τις απ έ 
ραντες ερημες εκτάσεις τής ’Αραβίας δπου  
δεν συναντά κανε ίς  παρά  ληστάς,

Ό  Άβδονλ Κέρ που δεν καταλάβαινε  
λέξι άπό τόν διάλογο μας  μας  εκύτταζε μ ’ 
ενα ϋφος κορο ϊδευτ ικό κα ι συγχρόνως π ε 
ρ ιφρονητικό. Πρώτα ά π ’ δλα, γιατί, καθώς  
δέν ε ίμαστε σ υ ν ε τ ισ μ έ νο ι  στήν κανστικό-  
τητα τοϋ ’Α φρικανικού ήλιου ε ίμαστε κα- 
τα ϊδρωμένο ι κα ι δεύτερον, γιατί ό Ρολάν 
δος εννοούσε νά έξετάση μόνος και τήν πα-  
ραμικρότερη βίδα. Σε μ ιά  στ ιγμή μάλ ιστα  
ε ίπε κάτι στή δ ική  του διάλεκτο, πον ε- 
σπευσε ενας αστυνομικός νά μας έξηγήση  
δτι έσήμαινε πώς είχε έκφράση δυσαρέσκεια  
πον δέν ε ίχαμε εμπ ιστοσύνη  σ’ ανιόν.

— "Οταν πρόκειτα ι γιά τή ζωη μας, ε ΐ  - 
πεν 6 Ρολάνδος, δέν εμπ ιστεύομα ι παρά  
μόνον τόν εαυτό μου !

’Έβαλε τόν μοτέρ είς κ ίνησ ιν έκύτταξε 
λεπτομερώς δλες τ ις βίδες, τά αλλα εξαρ
τήματα  και στό δ ιάστημα  αύτό ό ’Αβδούλ 
Κέρ είχε τραβηχθή  παράμερα  δυσαρεστη- 
μένος και έκάπνιζε. ’Έξαφνα άκούω τόν 
Ρολάνδο  να βγάζη μ ία  φωνή. 01 φελλάχοι 
κα'ι ό αρχηγός τους βρισκόταν σε ενός μ έ 
τρου άπόστασ ι άπό ενα μεγάλο βαρέλι βεν
ζίνης. Ή ταν  ολόκληρη ή προμήθε ια  μας  
γιά τή συνέχισι τοΰ ταξειδιοϋ μας.

— Μή καπνίζετε εδώ ! έφώναξε δ έξά- 
δελφος μου

Άλλά ό Άβδουλ Κέρ που δέν έκαταλά- 
βαινε τή γλώσσα μας έξακολονθοϋσε ν ά κ α -

πν ίζη  στέλνοντας είς 
τόν άέρα τολύπες 
καπνοΰ και ρ ίχνον
τας μας βλέμματα  
βλοσνρά.

Ό  Ρολάνδος τότε 
τρέχει , τοϋ αρπάζε ι  
τό σιγαρέττο άπό το 
στόμα , to πετα κατά γής και τό π α τά  χα>~ 
ρις νά πή  λέξι.

‘ Ο φελλάχος κάνει μ ία  χειρονομ ία θν ι ιον  
κα ι μ ία  λάμψ ι;  μ ίσους  φωτίζε ι τή φυσ ιο 
γνωμία τον, άλλά απομακρύνετα ι χωρίς νά 
πή  λέξι στρίβοντας ενα άλλο σιγαρέττο.

Δέν ε ίχαμε ξαναπ ιάση  καλά -καλά  τή δου
λειά μας δταν ενα νέο επεισόδιο ήλ.θε νά 
μάς ταράξη

Πέρασαν άπό κοντά μας  μ ικρά  γα ϊδου
ράκια . άπό κείνα πον χρησ ιμοπο ιούνε στην 
Α ΐγυπτο γιά τή μεταφορά τών περιηγητών 
στις Πυραμίδες και ενας άπό τους οδηγούς 
ενας μ ικρός ιθαγενή ; βρώμικος κα'ι κουρε
λιάρης έκτυποΰσε άλύπητα ίίνα γαϊδουράκι 
μ ’ ενα πελώριο καμτσ ίκ ι που κρατούσε στα 
χέρια τον.

—Ρολάνδε, φώναξα, κύτταξε πώ ς  κα 
κομεταχειρ ίζοντα ι αύτό τό δνστνχισμένο το 
ζώο.

Α ργότερα μετάνο ιωσα πολλές φορές 
που ερέθισα τόν έξαδελφό μου. Διέταξε τον 
μ ικρό  νά μη  κακομεταχειρ ίζετα ι ετσι τό 
γα ϊδουράκι, άλλά φυσικά ό Ιθαγενής δέν 
έκατάλαβε τ ίποτε και δχι μόνο δέν έοταμά- 
τησε, άλλά έζήτησε κα ι τή βοήθε ια  ενός άλ
λου μάγκα ιθαγενούς και έουνέχισαν μαζν  
δσο πον το ζώο Επεσε κατά γής αναίσθητο.

Τότε ό Ρολάνδος κατακόκκ ινος άπό θυ- 
μό  άρπαξέ άπό τά χέρια ενός μάγκα  το 
καμτσ ίκ ι και τό έκαμε  να κάνη στράκα 
στόν άέρα γιά νά φοβερίση τους ιθαγενείς 
άλλά δ Άβδουλ Κέρ είχε τρέξει μέ την 
πρόθεσ ι νά έπέμβη υπέρ τών ιθαγενών 
κα ί έδέχθηκε μ ία  καμτσ ικ ιά  στό πρόσω
πο. Ε ίμα ι μάρτυς  δτι δέν τό έκαμε επί
τηδες, άλλά ό Ά βδουλ Κέρ πού βέβαια 
δέν τό ήξερε έγινε θηρ ίο  και έρριξε μία

ματιά μ ίσους σφίγγοντας τά δόντια του. 
Ευτυχώς έτρεξαν οί άστννομ ικο ι και αντοί 
δεν έδ ίστασαν ν ’ άρχίσουν στις καμτσικ ιές  
κα'ι τους ονηλάτες και τονς φελλάχου ; κα'ι 
αυτόν άκόμη τόν Άβδονλ Κέρ.

Σέ λίγα λεπτά ε ίχαν έξαφαν ισθή  δλοι σέ 
ολες τις διευθύνσεις.

— Λυπούμαι γιά δτι έγινε, ε ίπεν ό Ρο
λάνδος στους άστννομικούς, κα'ι σάς παρα 
καλώ νά εξηγήστε σ ’ αύτό τό φελλάχο δτι 
τόν έκτνπησα κατά λάθος, χωρίς νά τό 
$έλω.

—Δέν ε ΐν ’ ανάγκη, ε ίπε κάπο ιος άπό  
τους άστυνομικούς, τονς φελλάχονς πρέπει 
κανείς πάντα  νά τους δέρνη.

Γιά νά μα ς  ευχαρίστηση εντούτοις ε ΐπε  
κατι στον Άβδονλ Κέρ πού είχε ξαναπλη-  
οιάοη εκείνη τή στ ιγμή κα'ι έκάπνιζε γιά 
νά δείξη δτι μας  έπεριφροιοΰσε.

Έν τώ μεταξύ δ Ρολάνδος ετελείωσε 
την έπ ιθεώρησ ί τον και νοτερά έφώναξε 
τόν Άβδονλ Κέρ κα'ι τοϋ έδωσε ένα φ ιλο
δώρημα γιά τίς υπηρεσίες πού μα ς  είχε 
δήθεν προσφέρει.

Το έδέχθηκε, άλλά χωρίς νά εγκατάλει
ψη τό περ ιφρονητικό νφος τον.

Έκανε μ ιά  ζέστη άποπν ικτ ική . 'Ο ήλ ι
ος έρριχνε τίς κανστικές αχτίνες τον πάνω  
οτην άμμο, έβάλαμε τό άεροπλάνο μας  
οτό υπόστεγο έκλείσαμε τήν πόρτα κ ι ’ έ- 
προχωρήσαμε πρός τό αυτοκίνητο μας  γιά 
ΐ'ά έπιστρέψωμε στήν πόλι

Λίγο πρ ιν  φύγωμε ε ίδα τόν Άβδονλ 
Κέρ καθ ισμένον  σ ’ ένα βράχο καί νά μάς  
παρακολουθή μέ βλέμμα βλοσυρό. “ Υ σ τ ε - 
Qa τον ε ίδα  νά σηκώνη τό χέρι του στόν 
αέρα, νά πετά κατά γής τό νόμ ισμα , που  
τοϋ ειχε δώσει δ Ρολάνδος και νά φτύνη  
με περιφρόνησι.

Θέλησα νά έπ ιστήσω τήν προσοχή τοϋ 
I καδελφον μον , άλλά ένα καραβάνι περνούσε 
I τη στιγμή εκείνη και ξεχάοτηκα μέ  τό νά 

'ο κυττάζω. Ά ποτελεϊτο άπό  καμμ ιά  ε
κατοστή γκαμήλες πού ε ίχαν ξεκινήσει άπό  
το Κά ϊρο γιά νά ταξιδεύσονν εβδομάδες ο 
λόκληρες άνάμεσα σέ έρημες εκτάσεις. Τά 
ζώα έπερπατοϋσαν  τό ' ένα π ίσω  άπό τό 
αλλο με βήμα ,κανονικό, ρυθμ ικό  χωρίς νά 
φαινωνται δτι έθ ίγοντο άπό τό βάρος πον  
Μηκωναν οτίς πλάτες τους. Καθισμένο ι 
ψηλά, στήν ε ιδ ική γιά τις γκαμήλες σέλλα 
οί οδηγοί μέ τά λευκά μπουρνούζ ια  τονς

καί τά κόκκινα σαρ ίκ ια  τονς έκάπν ιζαν με  
νωχέλεια αδιαφορώντας γιά τήν αφόρητη  
ζέστη. “Οταν τους έπροσπέρασε τό α ύ το 
κίνητό μας δέν μάς ήξίωσαν ουτε ενός βλέμ
ματος καί σέ λίγο ε ίδα τίς γκαμήλες νά 
χάνωντα ι μέσα σ ’ ένα σύννεφο σκόνης που  
είχε σηκω θή  άπό τό πέρασμά μας.

Διασχίσαμε τόν Νείλο, έπ ιστρέψαμε στό 
Κ ά ϊρ ο  καί καθώς έρωτοϋσα τόν Ρολάνδο  
πο ιο  ήταν τό πρόγραμμά  μας  εκείνης τής 
ήμέρας μοϋ  είπε".

- ~ Πρώτα, πρώτα θά  κάμωμε ένα μ π ά 
ν ιο , έπειτα θ ά  προγενματ ίσωμε καί θά  
κο ιμηθούμε λίγο γιά νά ε ίμαστε ξεκούρα- 
στοι τό βράδν.

‘Ο έξαδελφός μον ήταν πάντα προνοητι-  
κος κα ί μολονότι πολύ τολμηρόζ καί ατρό
μητος δέν παρέλειπε ποτέ νά σκέπτετα ι  
πολύ προτοϋ επιχείρηση κάτι. Ό καλός ά- 
εροπόρος, έλεγε πάντα, πρέπει νά προσέχη  
τόν εαυτό του δσο καί τόν μοτέρ του.

Κα ί δέν είχε Άδικο. "Υστερα άπό τήν 
πρω ϊνή  κοΰρασι μάς χρειαζόταν μ ιά  καλή  
άνάπανσ ις  καί τό έκατάλαβα δταν ενρέθη- 
κα ξαπλωμένος στά δροσερά μου σινδόνια  
κι έκο ιμήθηκα  άμέσως

Δέν έξύπνησα παρά τίς όκτό) ή ώρα πού  
μάς έκτύπησε τήν πόρτα ό υπηρέτης τοϋ 
ξενοδοχείου γιά νά μάς άναγγείλη δτι έπλη- 
σίαζε ή ώρα τοΰ γεύματος.

— Ευχαρίστως θά  έτρωγα στό κρεββάτι 
ε ΐπε δ Ρολάνδος. Ά λλά  αύτό ήταν άπηγο-  
ρενμένο καί τουναντίον έπρεπε νά κατεβον- 
με νά φάμε έπ ισήμως στήν τραπεζαρ ία  
τού ξενοδοχείου καί μάλ ιστα  νά φοοέσωμε 
και τά σμόκιν  μας.

Έπί πλέον ε ίμαστε άναγκασμένει νά φάμε  
ενα σωρό φαγητά, τά περισσότερα τών ό
πο ιων δέν ήσαν τοϋ γούστου μας καί νά δε
χθούμε τοΰ κόσμου τίς προπόσεις πού θά  
έγίνοντο πρός τ ιμήν  μας.

Οταν έτελειώσαμε καί ανεβήκαμε στό 
δωμάτιο μ α ς  ό καμαριέρης τοϋ ξενοδοχείου 
μάς έδωσε έ'να γράμμα.

■— Νέα άπό τόν Άλφρέδο, είπεν δ Ρ ο 
λάνδος

— Ά πό ποΰ ε ίνα ι ;
— Ά πό  τόν ”Αγιο Φραγκίσκο.
Κα ί ό έξάδελφος μ ι υ  έδιάβασε τό άκό~ 

λονθο γράμμα  :



‘SfC y a ζα νοσοκόμος
Στόν τελευταίο μεγάλο πόλεμο μώ_ 

κροσκοπική ολόμαυρη γατίτσα ij 
πώς ή ράτσα τών αιλουροειδών ιρ 
κι’ αυτή νά προσφέρη τις υπηρεσίες 

Ή ταν ή χαϊδεμένη τοΰ χαρακωμ 
'Ένας άπό τοΰς στρατιώτες τήν ειχε 
ριμαζέψη μιά μέρα, κι’ άπό τότε δέν  ̂

ξαναβγή άπό κεϊ μέσα, γιατ'ι δλοι τήν χάϊδευαν καί την α γ 
σαν, καί τήν έλεγαν γουρλίδικη γιατί ήταν μαΰρη.

Κι’ αυτή άπό εΰγνωμοσιΗ’η ίσως δέν άργησε νά τοΰς δείξη 
είχαν δίκηο. J1

Μιά νΰ/τα πού οί εκπυρσοκροτήσεις έδειναν κι’ έπερναν άπ 
ή γατίτσα στριμωγμένη σέ μιά γωνία είχε γουρλώσει τά μάτια 

’Έξαφνα ενας δυνατός κρότος κι’ ενα σώμα βαρύ κυλάει άπσ| 
σκομιιένη σκάλα μέσα στό χαράκωμα.

Ή  γατίτσα κρύβεται άκόμη περισσότερο, σέ λίγο δμως α 
φασαρία ειχε κοπάσει ξετρυπώνει και δειλά δειλά προχωρεί 
τό μέρος πού είχε πέσει τό σώμα.

Μυρίζει άπ’ εδώ, μυρίζει άπ’ έκεϊ, κι’ επειτα μέ τήν μεθ 
τητα πού μόνον ή γάτες μποροΰν νά έχουν, άρχίζει νά γλν 
γλΰφη, άκοΰραστα..................................................  .!

"Οταν δέκα μέρες αργότερα ενας πληγωμένος άνοιγε τά 
του σ’ ενα άπό τά στρατιωτικά νοσοκομεία, ή αδελφή πον τόν, 
ριποιόταν τοΰ ειπε χαμογελώντας.

_  Ξέρεις σέ ποιόν οφείλεις τήν ζωή σου; Στήν γατίτσα .ιοί; 
μιά ολόκληρη ήμέρα γλΰφοντας τήν πληγή πού σοΰ είχε έ 
μιά σφαίρα, εμπόδισε νά γίνη μόλυνσις.

Οί ωζερωζοϊ φίλοι μας
Άκοΰμε συχνά νά μιλοΰνε γιά τήν νοημοσύνη τοΰ άλογο», 

σκΰλου ή τής γάτας.
Μή νομίσετε δμως πώς αύτό τό προτέρημα περιορίζεται 

στούς τετράποδας φίλους μας.  ̂ |
Ό  θεός έμοίρασε εξ ίσου τά αγαθά του σέ δλα τά πλάσμα:' 

γ ή ς  καί τοΰ αίθέρος, καί οί πτερωτοί φίλοι μας  ̂ ξέρουν κι’ 
νά κρίνουν καί νά εξάγουν συμπερά σματα μέ τό μικροα 
μυαλουδάκι τους. _ j

’Έτσι ίΗηγούντα πώς κάποτε ένα ζευγαράκι πουλιών εχ

α τ ώ ν  Ζώω ν
ψχοα τοι> στό παράι^υρο μιας εξοχικής έπαΰλεως, καί γιά καλή του 
Β to παράθυρο αυτό ανήκε στό δωμάτιο μιας καλόκαρδης κοπέλλας. 
[Η κοπέλλα αυτή άγαποΰσε τόσο τά πουλιά πού περνοΰσε ώρες όλό - 
jF  παρακολουθώντας τις κινήσεις τους καί τά πουλάκια βλέποντας 

κανένας κίνδυνος δέν τούς άπειλοΰσε, άρχισαν νά μπαινοβγαίνουν 
στην κάμαρά της σάν στό σπίτι τους.

Λα μέρα ή φιλεναδοΰλα μας άντελήφθηκε πώς τό ένα άπό τά πουλά
με πληγωμένο τό φτερό του.

Αέν δυσκολεΰι^ηκε νά τό_ , c° πιάση, είχε τόσο έξημερωθή, καί άμέσως τό
ΛΟίηΗηκε, τοΰ έπλυνε τήν πληγή του, τοΰ τήν έκαυτηρίασε καί τό άφησε πάλι νά πετάξη. 

|1ν αλλτ| με0« τ0 πουλάκι_σαν νά κατάλαβε τό καλό πού τοΰ είχαν κάμει, δέν επε- 
να το πιασουν, αλλα ενώ η κοπελλα καθισμένη στο γραφείο της έγραφε μπρο- 

Ρό ανοιχτο παραθυρο, μια καί δυο, πεταει μπροστά της, κ ι’ άρχισε νά χοροπήδα 
'<ο στο καλαμάρι της

Λίσικάή καλή νοσοκόμος έσπευσε νά προσφέρη καί πάλι τήν βοήθεια της κ ι’ άπό τότε 
χαριτωμένο πουλάκι, δέν παρέλειπε κάθε πρωί νά εισορμά μέσα στό δωμάτιο καί νά λέη

ι  ένα χαριτωμένο κελάίδημα, πολλές φορές δέ νά άκολουΰεΐται κι άπο το
I V  ν α  ΤΠτΡλΡ ν η  τη  ι ι imrrr> ν ι ’ η τ-Λ «τη Λ - {)τ)σαυ

μιάς μεγαλόψυχης κοπέλλας.

ήμερα μ
ίτου, σαν νά ήθελε νά τό μυήση κ ι’ αυτό στούς θησαυρούς τής άνΟοώπινης καρδιάς 
to μικρό πουλάκι τούς είχε γνωρίσει στό πρόσωπο μιάς μεγαλόψυχης κοπέλλας.
aydcpfi ενος σκύλου

ο γεγονός πού σάς διηγηθοϋμε συνέβη τίςπροάλες, στό Σοΰνιο, στό γραφικό άκρω- 
p με τις όμορφες γραμμές καί τόν πανάρχαιο ναό πού τό στεφανοίνει.
1 ως βέβαια ξερετε εκεί και^ε φθινόπωρό μαζεύονται εκατοντάδες κυνηγοί γιά νά σημα- 
ννε τά ταξειδιάρικα πουλιά πού διασχίζουν τόν ορίζοντα.

[Οπως κάθε χρόνο έτσι καί φέτο τό κυνήγι βρισκόταν σ’ 
του τήν άναψι δταν μιά παρέα άπό φίλους πού είχε έκ- 
η έκεϊ γιά τό άγαπημένο της σπόρ άντελήφθηκε πώς έ- 
τής συντροφιά; έλειπε.
αναζητήσεις δόθε κείθε άπέβαιναν μάταιες, δταν αΐφνις 
απ ολους νόμισε πώς ακούσε τό κλάμμα ένός σκΰλου. 
ροσπάΗησε ν ’άκοΰση καλλίτερα, καί πράγματι άκολουθοΰ- 
'’ χι από τούς φίλους του, καί οδηγούμενος άπό ένα λυ- 
οούρλιασμα, βρέθηκε σέ λίγο μπροστά σέ μιά συγκινη- 
οκηνή. Ό δύστυχος ό κυνηγός έκειτο χάμω χτυπημένος 

Μποια σφαίρα πού κατά λάθος τόν είχε πάρη στό πέ- 
« της.̂
ΐπλωμένος στό πλάϊ του ό άγαπημένος του σκύλος μέ τό 

, ίδι του ακουμπισμένο στό στήθος τοΰ νεκροΰ σάν νά 
Ειχε αγκαλιασμένο, άφηνε ν ’ άκουσθή ένα λυπητερό πα- 

j o  jiuO έσχιζε τήν καρδιά.

n o ' j
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(Συνέχεια άπό τό προηγούμενον)

Ό ταν ό κύριος ντέ Κολόνζ οίκουσε τήν 
καταπληκτική αύτή άποκαλυψι εγί' ε κατα- 
κόκκινος. Σηκώθηκε, εβηματισε για λίγο 
μέ νευρικότητα κ ι’ έπειτα επεσε μάλλον παρα 
έκάθησε στόν καναπέ. 3 ,

—  Μά τέλος πάντων πώς συνέβη αυτο
ερώτησε τέλος ;

—"Α!ξέρετε, δέν είμαι διόλου δυνατή στα 
οικονομολογικά άπήντησέ ή αδιόρθωτη Ζωρ
ζέττα μας. Θά μοϋ ήταν αδύνατον νά σά: 
εξηγήσω τό πώς και τό γιατί. Γο μονο που 
ξέρω είναι πώς δεν εχω πια οϊ'τε μια πεν
τάρα. Άλλά νά σάς πώ τήν αλήθεια τό κά
τω κάτω δέν σκοτίζομαι καί τόσο, εΐμεθα 
κα'ι οι δυό νέοι, καί ή εργασία δέν λείπει σ 
οποίον θέλει νάέργασθή.

•— Δέν καταλαβαίνω, τί εννοείτε ;
— Άπλούστατα, θά κερδίσωμε τόν επι

ούσιο μέ τόν ιδρώτα τοϋ προσώπου μας, ο 
πως λένε οι καλοί χριστιανοί.

— Μά ξεχνάτε πώς δεν φθάνει κάνεις να 
θέλη, πρέπει νά ξέρη καί νά έργασθή !

— Αύτό μπορεί νά τό πή οποίος δήποτε 
άλλος έκτος άπό σάς, αγαπητέ μ ο υ  φίλε, 
άλλά ενας άνθρωπος έξυπνος σάν κα'ι σάς, 
έτόνισε μέ σχετική ειρωνεία ή Ζωρζέττα.

— Τέλος πάντων θά τά ξαναποΰμε ειπε 
ό Γουσταϋος ντε Κολονζ, και αφοΰ έχαιρέ- 
τησε μέ μεγάλη επισημότητα τήν Ζωρζέττα, 
τήν παρεκάλεσε νά τόν συγχώρηση άν την 
ημέρα εκείνη ήταν κάπως βιαστικός.

iti & Hi
Είχαν περάσει μερικές_ μέρες καί ό επί

δοξος αρραβωνιαστικός τής Ζωρζέττας δεν 
είχε έμφανισθή στό μέγαρο τών ντέ Ι.ρεβ.

'Η θειά Χαλάστρα πού]έπιθυμοΰσε πολυ 
αύτόν τόν γάμο είχε αρχίσει ν ανησυχεί καί 
νά μη καιαλαβαίνη περί τίνος πρόκειται. ^

'Όταν ενα γράμμα ηλθε να δωση την έξη- 
γησι αυτής τή; απουσίας. ’Απηυθύνετο προς 
τόν κύριον ντέ Πρέβ, τόν πατέρα τής Ζωρ 
ζέττας καί έλεγε τά έξή; :

« ’Αγαπητέ Κύριε,  ̂ c Ε,
Μέ μεγάλη μας λύπη ερχόμενα ουίοςμον 

κι ’έγώ, νά σάς έπιστρέψωμε τόν λογο, ο ο
ποίος είχε άνταλλαχίΚ) μεταξύ τοϋ υΙου μον 
κα'ι τής δεσποινίδος Ζωρζέττας. Μη_ φαντα- 
σθήτε σάς παρακαλοΰμε δτι έχει τοϋτο καμ- 
μίαν σχέσιν μέ τήν αιφνίδια οίκονομικη^σας 
καταστροφή. Τουναντίον ό υιός μου θα ηταν 
εύτυχής νά σάς φανή χρήσιμος σέ jim  τέ
τοια δύσκολη περίστασι. Δυστυχώς ομως οι
κογενειακά! υποχρεώοεις θά τόν αναγκάσουν 
νά ά π ομ α κρ υνθή  γιά καιρό άπο την 1 αλλιο 
καί δέν θά επιθυμούσε νά παρασυρη και την 
δεσποινίδα Ζωρζέττα μακράν τών αγαπητών
της γονέων. λ

«Σάς παρακαλοΰμε νά δεχθήτε τας καλ- 
λιτέρας μας εντυπώσεις άπό τήν σύντομη 
αύτή γνωριμία

Σ. ντέ Κολονζ». :!
'Ο κΐ’ριος ντέ Πρέβ, έδιαβαζε καί ξανα 

διάβαζε τό γράμμα, χωρίς έν τούτοις να κα- 
τορθώνη νά καταλάβη περί τίνος επροκειτο.

’Έσπευσε νά καλέση τήν ̂ σύζυγό του και 
νά τής τό δποβάλη γιά νά ίδή άν έκεινη «>α 
καταλάβαινε περισσότερα. ^

Ή  θειά Χαλάστρα μόλις το εδιαβασε οεν 
άργησε νά εύρη τήν έςήγησι .  ̂ » ·|

— Δέν χιορεΐ αμφιβολία, ειπε, καποια 
σκανδαλιά τής Ζωρζέττας κρύβεται εδώ πίοω

— Πώς εϊπαιε, ρώτησε ή Ζωρζέττα μπαι· 
νο'τας έκείνη τήν στιγμή καί ακούοντας το
όνομα της; . _ ,

Ό  πατέρα: της έσπευσε να  της δειξη τ» 
γράμμα χπί ή Ζωρζέττα αντί νά άναλυΟηοε 
δάκρυα, δπως έπερίμενε δ καλός της παη·: 
ρας έσκασε στά γέλια , ]

— Μά τέλος πάντων τί συμβαίνει εξήγη· -* 
σέ μα:, έρώτησε ό κύριος ντέ Πρεβ. t

— 'Απλούστατα, ό κύριος ντε Κολονς ν-1 
πεβλήθη σέ εξετάσεις κ α ί. . . άπέτυχε. (

Καί ή Ζωρζέττα μέ λίγα σύντομα λόγια 
διηγήθηκε, τήν φαρσα που ειχε παίοΐ (πον 
παρ ο λ ί γ ο  αρραβωνιαστικό της- |

— ’Εκείνο δμως, πού δέν ξέρετε κατελη·

ξεήΖωρζέττα, είναιδτι αύτός 6 περίφημος 
κύριος ντέ Κολόνζ, είναι ό ΐδιοςπού είχε κά
μει τόσο δυστυχισμένη τήν ξαδελφοΰλα μου.
Εκείνη βλέπετε τόν είχε αγαπήσει, έγώ ό

μως, δσο κι’ αν μέ λέτε κοκορόμυαλη έ'χω τά 
μαιια μου καί τ ’ αυτιά μου δέκα τέσσαρα, 
καί σάν κατάλαβα γιά ποιόν άνθρωπο έπρό- 
κειτο, είπα μέσα μου : ’Εγώ θά σοΰ δείξω, 
κύριε, πού έκανες τήν Λιλιάνα μου νά ύπο- 
φέρη!

Ό κύριος ντέ Πρέβ μ’ δλο πού ήθελε νά 
κρατήση τήν σοβαρότητα του δέν μπόρεσε 
νά συγκράτηση έ'να χαμόγελο, ή θειά Χα 
λάστρα δμως πάντοτε πιό αύστηρή παρετή
ρησε :

— Δέν μπορώ βέβαια νά πώ Ζωρζέττα, 
πως έ'να καθώς πρέπει κορίτσι, έχει δικαί
ωμα νά φέρεται έτσι. Γιατί τέλος πάντων, 
δσο κι’ άν δ σκοπός αγιάζει τά μέσα, είπες 
ενα μεγάλο ψέμμα σ’ αύτόν τον κύριο, μέ 
αλλα δηλαδή ?όγια τόν κοροΐδει[>ες !

— Δέν πιστεύω, θεία μου, νά εΐσασ9ε ευ
χαριστημένη νά παντρευόμουν μ’ αύτόν τόν 
κύριο, άφοΰ θά μ’ έ'περνε μόνον γιά τά χρή
ματα μου ;

Καί ή συζήτησις θά εξακολουθούσε ίσως 
ακόμη γιά πολύ άν τήν στιγμή έκείνη δέν 
έχτυποΰσε δ υπηρέτης τήν πόρτακαί μπαί
νοντας δέν έφερνε έ'να ιηλεγράφημα στόν 
κύριον ντέ Πρέβ.
’Ηταν άπό τήν Λιλιάνα, ή δποία τούς 

εγνώριζε, πώς είχε αποφασίσει νά έπιταχύνη 
τήν επιστροφή ιης στό Παρίσι καί πώς τό 
αλλο πρωΐ θά βρισκόταν έκεΐ μαζύ μέ τόν 
αρραβωνιαστικό της, δ όποιος κι’ αύτός ήρ- 
χετογιά νά κανονίση μερικές υποθέσεις του.

Μπροστά στόν ενθουσιασμό τής Ζωρζέτ 
ιας στό άκουσμα αυτής τής είδήσεως δλα τά 
δυσάρεστά ξε<άστηκαν καί δ κύριος ντέ Κο
λονζ καί ή φιλαργυρία του έμπήκαν στό χρο
νοντούλαπο.

Γην άλλη μέρα δλη ή οικογένεια έπήγε 
νΰύποδεχθή τήν Λι/.ιάνα καί τόν αρραβω
νιαστικό της καί έπηκολούθησαν πλέον οί 
προετοιμασίες γιά τόν γάμο πού θά έγίνετο 
μετά έ'να μήνα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ
“Εχουν περάσει δύο χ.όνια άπ’ δλα τά 

γεγονότα πού διαβάσαμε πάρα πάνω.
. Η εύμορφη Λιλιάνα είναι έγκατεστημένη 
|ΐε τόν άνδρα της σ<;ήν έπαυλι τών ντέ Φέρ 
ϊαί περνούν τίς μέρες τ·>υς παρακολουθών

τας μέ συγκίνησι τά πρώτα βήματα ενός δ- 
λόξανθου μικρού πού κυττάζει πότε τόν έ'να 
πότε τόν άλλον μέ τά άθώα γαλάζια ματά
κια του καί τούς χαμογελάει μ’ έ'να στομα
τάκι πού θυμίζει έ'να κόκκινο τριανταφυλ- 
λάκι.

Μά τό μωρουδάκι αύτό, αν καί είναι μό
λις ενός χρόνου ξέρει ήδη νά έ'χη τίς προτι
μήσεις του. Ή  μεγάλη του αδυναμία είναι 
μιά κοπέλλα πού δέν μοιάζει διόλου μά διό
λου στήν μαμά του καί πού γίνεται γιά χα- 
τήρι του κι’ αύτή μωρό, περπατώντας χάμω 
μέ τά τέσσαρα γι# νά τό κάνη νά γελάση, 
πέρνοντάς το καβάλλα στόν ώμο της, καί 
μιμουμένη μέ τήν φωνή της δλα τά τετρά
ποδα καί τά πετούμενα τού κτήματος.

Ή  κοπέλλα αύτή, περιττό νά σάς πούμε δτι 
είναι ή Ζωρζέττα μας, πού έρχεται καί μέ
νει κάθε τόσο μαζύ μέ τήν ξαδέλφη της γιά 
νά χαρή κι’ αύτή τήν εύτυχία της, καί πού 
αγαπάει τόν μικροσκοπικό άνθρωπάκο μ’ δ
λη της τήν καρδιά.

Κι’ έτσι ή καλή μας φίλη έπαυσε πιά νά 
βρίσκη τήν ζωή μονότονη

Σιγά σιγά ή σχέσεις μέ τήν θειά Χαλά
στρα έξωμαλύνθησαν, γιατί ή μητρυιά τής 
Ζωρζέττας κατάλαβε τέλος πώς μ’ δλες τίς 
σκανδαλιές της ή κόρη τοϋ κυρ'ου ντέ Πρέβ 
είναι κατά βάθο; έ'νας άνθρωπος γεμάτος 
καρδιά. Κι’ άν μ’ δλα ταΰτα ή θειά Χαλά
στρα έπιβεβαιώνη τό π'*ρατσοΰκλι της, τότε 
ή Ζωρζέττα γιά ν ’ άφήση νά κατευνασθοϋν 
τά πνεύματα σπεύδει νά έπωφεληθή τής 
προσκλήσεως τής έξαδέλφη; της πού τής έ
χει πάντοτε τό δωμάτιο της στό κτήμα.

Κι δταν κάποτε τόσο ή Λιλιάνα δσον καί 
δ άνδρας τη ; τήν έρωτούν :

— Πότε θ ’ άποφασίση; τέλο; πάντων νά 
παντρευθής Ζωρζέττα

Ή  Ζωρζέττα άπαντά :
— Τόσο πιά μέ βαρεθήκατε, αφήστε πρώ

τα νά χαρώ τήν δική σας χαρά, ν.αί καμμιά 
μέρα, τήν ωρα ίσως ποΰ θά τό περιμένετε 
λιγώτερο, θά σάς άναγγείλω κι’ εγώ πώς 
συνήντησα τό θελκτικό βασιλόπουλο τοϋ πα
ραμυθιού.

Γιατί ή Ζωρζέττα εξακολουθεί νά είναι, 
δπως τήν γνωρίσατε άπό τήν πρώτη μέρα, 
μιά κοπέλλα γεμάτη εύθυμία καί καλωσύ- 
νη, πού χαίρεται τή ζωή της καί είναι ευτυ
χισμένη ή ίδια, βλέποντας τούς άλλους ευ
τυχισμένους τοιγύοω της.

ΤΕΛΟΣ



Ο ΛΜΚΡΟε ΡΕΠΟΡΤΕΡ
ρ ημα  V I G Ο

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)
— Ναί τήν κλοπή πού είχε γίνει στόν 

απεσταλμένο τής Γουατεμάλας δταν παρευ- 
ρίσκετο στή συνεδρίασι τής Κοινωνίας τών 
Ε θνώ ν. Ποιος απορεί νά τό ξεχάση ενα 
τέτοιο πράγμα; Νά κλέψη τό πορτοφόλι 
του μέσα στή συνεδρίασι μέρα μεσημέρι.

— Είναι άπό τά συνειθισμένα κόλπα τοϋ 
Τζίμ Γουΐλσον. Αύτό θά είναι ή καταστρο
φή του μιά μέρα.

— Εντούτοις κατορθώνει καί τριγυρίζει 
άκόμη ανενόχλητος-

— "Οχι γιά πολύν καιρό σάς τό εγγυώ
μαι, κ. Διευθυντά.

— Λές νά τόν συλλάβουν.
— Μέ τή βοήθεια τή δική μου.
— ’Έχεις καμμία έμπνευσι Ζάκ;
— Μάλιστα, κ. Διευθυντά. Μέ στέλνετε 

<ττή Νίκαια;
— Καί τί θά κάνης στή Νίκαια;
— Θά σάς πώ δταν γυρίσω.
— Καλά, πήγαινε. Ξέρεις δτι έ'χω άπό- 

λυτη πεποίθησι σ’ εσέ. Μόνο μήν άργήσης 
νά γυρίσης.

— Σέ τρεΐ; μέρες τό πολύ θάμαι στό Πα
ρίσι.

-— Μέ τόν Γουΐλσον ;
— ’Ίσως.
Τό ίδιο βράδυ ό Ζάκ Ρομπέρ έ'φευγε γιά 

τήν Κυανή ’Ακτή.
Μόλις εφθασε στή Νίχαια διευθύνθηκε 

στό ΙΙαλάς Ότέλ καί εδιάλεξε αύτό τό ξενοδο
χείο καί όχι άλλο, γιατί τήν προτεραία είχε 
λάβη αύτό τό γράμμα στό γραφείο του : 

Κύριε Βασιλέα τών ρεπόρτερ,
«Ξέρω πώς ενδιαφέρεσθε πολύ γιά τό α 

τομον μου καί είμαι πολύ κολακευμένος γι 
αύτό, πιστέψατε με. Άλλά σάς δίνω τόν λόγο 
μου πώς οί κόποι σας θά πάνε χαμένοι. Εϊ- 
σθε έξυπνος δέν άντιλέγω, άλλά έγώ είμαι 
άκόμη πιό έξυπνος καί δέν πιάνομαι εύκο
λα. Γιά νά σάς δείξω πώς δέν σάς φοβάμαι 
■σάς ζητώ νά συναντηί)·οΰμε στή Ν ίκαια στό 
Παλάς Ότέλ. Τάς οκτώ άκριβώς τό βράδυ

θά σάς άφαιρέσω άπό τήν τσέπη σας W 
πορτοφόλι σας καί θά το αντικαταστήσω με 
τό επισκεπτήριο μου.

Μέ φιλικούς χαιρετισμούς 
Τ ζ ίμ  Γ ο ν ΐλ ο ο ν  

— Τό παραξηλώνει αύτός ό Τζίμ,^ίχε 
πή ό Ζάκ δταν έδιάβασε το γράμμα, αλλα 
δέχομαι τήν πρόκλησί του.  ̂ ^

Καί νά πώς άποφάσισε νά φύγη γιά τη 
Νίκαια. Ή ταν Πέμπτη, ώστε δεν τοΰ εμε- 
νε παρά μιά μέρα γιά νά μπόρεση^ να εςα- 
κριβώση αν ό τυχοδιώκτης θά εκρατοϋσε 
τήν ύπόσχεσί του. ^

Έπέρασε λοιπόν δλη του τη μέρα με διά
φορους περιπάτους ως τήν επόμενη τό α
πόγευμα. Καί δταν εφθασε επτα η ωρα ε πή
γε στό Παλάς Ότέλ κ ι’ έκάθησε ήσυχα· 
ήσυχα στό χώλ, άφοΰ εβεβαιωθηκε ότι to 
πορτοφόλι του ήταν στήν τσέπη του.

— ’Ή θελα, σκεπτόταν, νάμουνα καΤ(1 
μιά ωρα μεγαλείτερος γιά νά ήξερα αν θα 
είχε πετύχη τό σχέδιό του ό Τζίμ Γουΐλσον.

Περιμένοντας άρχισε νά διαβάζη μία ει
κονογραφημένη επιθεώρησή

Στις 8 παρά τέταρτο έσήκωσε τό κεφάλι 
του γιά νά κυττάξη τούς ανθρώπους πον 
ήσαν τριγύρω του στό χώλ, άλλά δέν είδε 
κανένα ύποπτον. Μία ηλικιωμένη χυρια 
μισοκοιμόταν σέ μία γωνία, δύο αξιωματικοί 
τοΰ ναυτικού κουβέντιαζαν λίγο παρα  ̂κατω, 
τρεις περιηγηταί γερμανοί έδιάβαζαν εφημε
ρίδες καί ενας νεαρός έγραφε γράμματα. 

Ό  Ζάκ Ρομπέρ έκούνησε τό κεφάλι του. 
— Ό  Τζίμ Γουΐλσον, είπε δέν ήλθε α<:

κόμη ν , j
Έφώναξε δπως δήποτε τόν γκρουμ και 

τοΰ έζήτησε πληροφορίες γιά τούς παρεν 
ρισκομένους. Ή σαν εντελώς ικανοποιεί-
κές: _ e

Ή  ήλικιωμένη κυρία ήταν ή διευθυν̂  
τρια ένός νοσοκομείου στό Μάντσεστερ, οι 
δΰο αξιωματικοί ήσαν ό κόμης ντέ Μαλβ 
καί ό βαρώνος ντέ Ροκρέ, οί ιρεΐς περί? 
γηταί δ κ. Έρμαν καί ό κ. Λίπτιγκ μέ to»

ανεψιό του καί ό νεαρός πού έκανε τήν αλ
ληλογραφία του ό κ. Μπάρνετ σαμπιόν τοΰ 
τέννις.

Εκείνη ιή στιγμή ή ηλικιωμένη κυρία 
έξύπνησε, άρχισε νά τρίβη τά μάτια της καί 
εσηκωθηκε. Ιοτε ο ρεπόρτερ παρετήρησε 
ou έκούτσαινε καί επερπατοΰσε μέ άρκετή 
δυσκολία Επροχώρησε λίγα βήματα πρός 
to μέρος του, άλλά καθώς έπερνοΰσε άπό 
κοντά του έγλίστρησε καί θά έπεφτε φαρδυά 
πλατυά άν δέν έσπευΛε δ φίλος μιας νά τήν 
ίποβαστάση.

Ίον εύχαρίστησε μέ θέρμη σέ άγγλική 
διάλεκτο καί απομακρύνθηκε εκείνη δέ ά
κριβώς τή στιγμή τό ρολόγι τοϋ ξενοδο
χείου εσήμανε οκτώ.

Ό φίλος μας έχαμογέλασε.-
— Μοΰ φαίνεται, έψιθύρισε πώς ό Τζίμ 

Γουΐλσον δέν έκράτησε τόν λόγο του. Είνσι

οκτώ ή ώρα καί τό πορτοφόλι μου είναι 
στή θέσι του

Αλλά δέν έπρόφθασε νά τελείωση τή 
φράσι του καί άντιλαμβάνετο πώς τό πορ
τοφόλι του είχε έξαφανισθή καί στή θέσι 
ίου ήταν τό έπισκεπτήριον τοΰ Τζίμ Γου- 
ίλσον.
t — Διάβολε! αυτό είναι φανταστικό ανέ
κραξε καί δέν έχρειάσθηκε πολύ νά κατα- 
λάβη δτι ή ήληιωμένη κυρία μέ τό ά'κακο 
ί>φος δέν ήταν άλλη παρά ό Τζίμ Γουΐλσον 
μειημφιεσμένος. Τήν ώρα πού ό Ζάκ έ
σπευδε νά τόν βοηθήση τοΰ άφαίρεσε μέ 
πολύ τέχνη τό πορτοφόλι, 

ί — “Α! μοϋ τήν έφτιαξε! εμούγκοισεν ό 
Ζάκ καί έτρεξε άμέσως νά άκολουθήση τήν 

[ήλικιωμένη κυρία, μά είχε γίνη ά'φαντος.

r J -  Ά !  έσκέφθηκεν ό φίλος μας, αύτος ο  
Τζίμ Γουΐλσον μετεμφιέζεται θαυμάσια. 
Περνάει τόν μεταμορφωτή τοΰ Μιοϋζικ Χώλ 
Μάκ Δίκσον ..

’Αλλά καθώς έπρόφερε αυτά τά λόγια 
εξαφνιάσθηκε.

— Ό  Δίκσον είναι άκριβώς έδώ στή Νί
καια άπόΐ))ε καί παίζει στό Καζίνο... Μή
πως;... Καί άρχισε νά ψάχνη τή μνήμη του...

(’Ακολουθεί)

3)ίάϋημα Οικονομίας
Ενας πατέρας θέλει νά μάθη τόν γυιό 

του οικονομία καί τόν πέρνει μαζύ του στήν 
αγορά.

Πάμε, τοΰ λέει, νά ϊδοΰμε τί ί)ά βροΰ- 
με πιο φθηνό σήμερα γιά νά φάμε.

Μπαίνει πρώτα σ’ έ'να φούρνο καί ζητά
ει ψωμί.

— Είναι καλό τό ψωμί σου ;
Πραπης τάξεως, κύριε, άφράτο καίδ- 

μορφο σάν βούτυρο φρέσκο.
— Πάμε λοιπόν νά πάρωμε βούτυρο. 
Μόλις φθάνουν στόν έμπορο τοΰ βουτύ

ρου ρωτάει :
— Είναι καλό τό βούτυρο ;
— Φίνο σάν λάδι διυλισμένο.
— Τότε νά πάρωμε λάδι .
Καί ρωτάει τόν έμπορο τοΰ λαδιού :
— Είναι καλό τό λάδι σου ;
— Φίνο καί διαυγές σά νερό.
— Ωραία ! — καί λέει στόν γυιό του.— 

Πάμε τότε στό σπίτι νά γευματίσωμε μέ νερό.

*  Ε Γ ΓΡΑΦΗΙΕ MEAN ΤΗΣ Ε Η Ι Ρ Ι Α Ι  °
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΣΚΟΤΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Σκοπός τής Εταιρίας είναι νά άνα- 
πτύξη τήν αγάπην πρός τά ζώα, νά 
καταργήση τήν σκληράν συμπεριφοράν 
πρός αύτά καί νά τά προστατεύη μέ 

κάθε τρόπο.
Νά έπιτηρή διά τήν πιστήν εφαρμογήν 
τών άστυνομικών διατάξεων πού έχουν 
γίνει γιά τήν προστασία τών ζώων, νά 
έπιβλέπη διά τήν ιατρικήν περίθαλψιν 
καί θεραπείαν τών ζώων πού άσθενοΰν 
καί νά μεριμνήση διά τήν άνέγερσιν 
καί τακτικήν λειτουργίαν Νοσοκομείου 

Κτηνών είς δλο τό Κράτος.
%-  —   ^



ΙΑ ΝΑ Α ΙΑ Χ Κ Ε Α Α Ζ Ι 
Α Ι Ν Α  Μ Ο Ρ Φ Ο Ν Ε Χ Τ ί

'ΖΚ άνζοχη ενός arJoiov
Μολονότι προωδεύσαμε τόσο πολύ σέ δλα 

τά πράγματα μερικά εν τουτοις έμειναν στά
σιμα. Λ. χ. δέν κατώρθωσαν να παρατείνουν 
τή ζωή τών πλοίων. Τό καλλίτερο σκάφος 
εστω καί αν είναι καμωμένο δλο άπό σίδερο 
σέ είκοσι χρόνια είναι σχεδόν άχρηστο, γιατί 
Ιχρ,ι ΰποστή τέτοια φθορά που γιά νά διορ- 
θωΟή θά στοιχίση σάν καινούριο. ^

Δέν συνέβαινε δμως το ιδιο^ με̂  τα πλοία 
πού κατεσκεύαζαν άλλοτε από ξύλο, ιδίως 
τήν αρχαία έποχή πού  ̂ έχρησιμοποιοΰσαν 
ξύλο πού ειχε προηγουμένως ξηρανθή.  ̂

Έ νώ τώρα ένα σκάφος που κατεσκευα- 
σι'ΐη τό 1910 εύρίσκεται έν αχρηστία υπήρ
χαν μέχρι τών ημερών μας δέκα ιστιοφορα 
14—60 τόννων πού είχαν κατασκευαστή τόν 
18ον αιώνα. Τό αρχαιότερο είχε κατασκευα- 
σθή τό 1723 δηλαδή πρό διακοσίων έτων. 
φυσικά γιά μεγάλα σκάφη ή κατασκευή άπό 
μέταλλο είναι προτιμωχέρα, αλλά πρέπει νά 
έχωμεν ύπ’ ό'ψιν δτι ή διάρκεια είναι πολυ 
μικροτέρα. Καί έτσι βλέπουμε πώς κάθε καλό 
εχει καί τό μειονέκτημά του.

Τά άεροωΛανοφόρα
Τά αεροπλάνα, είναι γνωστόν, δτι προσέ- 

φεραν πολύτιμες υπηρεσίες τήν έποχή τοΰ 
πολέμου δχι μόνον στήν ξηρά άλλά καί στή 
θάλασσα. Καθώς έχουν μεγάλη ταχύτητα 
καί υψώνονται πολύ έκτελοϋν χρέη αγγελι
οφόρου- Παρακολουθούν τί γίνεται στό εχ
θρικό στρατόπεδο, ανακαλύπτουν τή θεσι 
τών πυροβόλων, τών υποβρυχίων, τών θω- 
ρηκτών καί ειδοποιούν τον στραταρχη η τον
στόλαρχο. , ,  , , «

"Ολα αύτά δμως είναι καλα εφ οσον αυ
τές οί κατοπτεύσεις γίνονται κοντά σέ κα- 
ποια ακτή πού υπάρχει αεροδρόμιο, τί γίνε
ται δμως δταν δ στόλος βρίσκεται στην α
νοικτή {ίάλασσα ; Γιά νά μή στερείται ο 
στόλος ένα τόσο πολύτιμο σύμμαχο εσκε- 
φίΐηκαν νά κατασκευάσουν ένα πλοίο πού 
είναι καμωμένο μέ τέτοιο τρόπο, ώστε νά ε- 
χη ενα μεγάλο κατάστρωμα στην πρύμνη_ο
πού νά μπορή νά προσγειωθή άεροπλΰνο 
τίαί έ\ ανάγκη νά διορθωθή άν εχει υποστή

καμμία βλάβη. _ , , ,
Τά πλοία αύτά πού έκτελούν αυτή xi\% 

υπηρεσία λέγονται αεροπλανοφόρα καί δλοι 
οί στόλοι τώρα σπεύδουν νά πλουτίσουν τάς 
ναυτικάς δυνάμεις των μέ αύτά.

^βιομηχανία ιώ ν  £<j>ovyy αριών
"Ολοι σας βέβαια ξέρετε δτι τά σφουγγά

ρ ι α  πού χρησιμοποιείτε στήν τουαλέττασας 
είναι υπολείμματα ζώων καί ίοΰν στά ραΐτη 
τής θάλασσας στερεωμένα πάνω σέ βράχους 
καί άπό κεΐ τά ξεριζώνουν οί σφουγγαράδες.

Υπάρχουν πολλών ειδών σφρουγγάρια. 
Τά πιό λεπτά βρίσκονται στις ̂ θερμές θά
λασσες: στόν κόλπο τοΰ Μεξικού, στις ακτές 
τής Φλωρίδος, τής Συρίας κτλ. Γίνεται k 
τέτοια εξαγωγή, ωσχε υπάρχει φόβος να εκ 
κλείψουν μιά μέρα. Γιά τόν λόγο αυτο γί
νονται μεγάλες μελέτες, ώστε νά μπόρεση 
νά βρεθή τρόπος καλλιεργείας τών σφουγ· 
γαριών. ( >

Κατέγιναν πολλοί επιστήμονες γι’ αυτο, 
άλλά δέν κατώρθωσαν νά βρούν ακόμη καη 
τι θετικό. Μερικοί έπεχείρησαν νά μεταφέ
ρουν σφουγγάρια σέ άλλες ακτές που οεν 
υπήρχαν, c-λλά ή απόπειρα απέτυχε. Άλλοι 
έπεχείρησαν νά επιτύχουν τόν πολλαπλασι
ασμό επί τόπου κόβοντας τό κάχΐε σφουγ
γάρι σέ πολλά κομμάτια κι’ έτσι νά μπορέ
σουν άπό κάθε κομμάτι ν’ άναπτυξουν ενα
άλλο ζώο. ,

Στό Σφάξ τής Τύνιδος κατωροωσαν σ 
ενα ναυτικό έργαστήριο νά επιτύχουν μερικά 
ικανοποιητικά αποτελέσματα. Δηλαδή επι 
150 σφουγγαριών πού μετέφεραν τά 5 μο
νόν άπέθαναν, δλα τά άλλα έζησαν καί ανε·. 
πτύχθησαν λαμπρά. Χρειάζονται δύο ολό
κληρα χρόνια γιά νά δώση έ'να έμβρυο ενα 
σφουγγάρι μέ διάμετρο 30 εκατοστών τον 
μέτρου καί ή άνάπτυξις προχωρεί μέ μεγάλη 
βραδύτητα.

Ή  βιομηχανία γιά νά άντιδράση στήν 
διαρκώς αύξανωμένην έλλειψιν τών σφουγ- 
γαριών έπενόησε τά σφουγγάρια άπο καου
τσούκ. Ά λλά φυσικά αύτά δέν ήμπορον» 
νά παραβληθούν μέ τά πραγματικά σφουγ
γάρια.

. Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙίΝ ΦΙΛΟΝ ΜΑ
S i ύκζα

'Η Νύκτα μέ ενα μεγαλοπρεπέ- 
οτατο κατάμαυρο πέπλο σκέπασε 
δλη την φύσι. Ή  ησυχία βασιλεύει 
παντού μόνον άκούγεταί τό ρυάκι 
π ον  σιγοτραγουδά και ή άγρια βρα
χνή φωνή ενός σκύλου. Τά λου- 
λονδάκια εκλεισαν και κοιμούνται 
Υ,αι τό σιγανό άγεράκι τά νανουρί
ζει λικνίζοντας τα και τραγουδώντας 
ενα σιγανό, γλυκό τραγούδι. Γαλή 
νη! Τά πουλάκια κούρνιαζαν καί 
κοιμούνται ήσυχα και ό καλός θεός 
τα φυλάει. Τό φεγγάρι φέγγει με τό 
μελαγχολικό του φώς και γελώντας 
ρίχνει μερικές ακτίνες μέσα σε ενα 
κουκλίστικο δωματιάκι δπου δύο 
χαριτωμένα μικρούλικα μωοουδά- 
κια έχουν κλείσει τά ματάκια τους 
πρό πολλοΰ καί τά αγγελούδια πε· 
τονν γύρω τους.

Η καλη κούνια κουνάβι σιγά καί 
πάντα προσεκτική ιά  μην τά ρίξη 
καίω. Τά κυματάκια σιγοκυλοϋν, 
πα\ω στην καθαρή άμμο καί σφυ- 
φζονν κ ι ’ αύ ιά τόν σκοπό τους 
που νανουρίζει τούς κουρασμένους 
ψαράδες. Ξάφνου μιά αστραπή αύ- 
Ιακώνει τον ορίζοντα. Μαύροι ογ- 
κοι φαίνονται οτόν ουρανό νά κι 
νοννται. Τό φεγγάρι τοϋ κάκου 
προσπαθεί νά φέξη. Ό  σιγανός 
μ π ά τη ς  μετατρέπεται σε δυνατό ά- 

Δεύτερη αστραπή ανλακώνει 
τον ουρανό και συνοδεύεται άπό 
μια βροντή. Σάν σύνθημα αρχίζουν 
να πέφτουν χοντρές στάλες καί νά 
χ τυπ ο νν  άγρια τά τζάμια . 

h Τώρα οί βροντές μουγκρίζουν μέ 
π ερ ισ σ ό τερ η  λύσσα καί οί αστραπές 
λάμπουν σάν πύρινα φειδία στόν 
ονρανό. Τά κύματα νψώνοννται 
m  αφρίζουν απειλητικά: *Ο αέρας 
οφνρίζει ιό τραγούδι του σάν δα· 
ψοστεφανομένος νικητής άνάμεσα 
απο τά φυλλώματα.,, πού πέ
φτουν.

'Η βροχή σιγά σιγά σταματά. 
Στο τέλος δέν άκούγεται τίποτα.

, Πάλι ή' ιδια γαλήνη ξαπλώνεται 
I ντψ φύσι... ήταν μιά καλοκαιριά
τικη βροχή.
Θεσσαλονίκη 11—9 — 33

Άγγελος X. Λ έσσ ιος

ί £to 3Υΐωάνιο
Ο Τοτός σιόν αδελφό του:

I Χάκτ|, παμε νά ντυίΚ>νμε 
γιατί βρέχει καί μποριϊ νά βρα
χούμε.

*Ε λληνόπουλο

SCcopio μον...
Χωριό μου πού μέ δέχεσαι θερμά τό 

[ καλοκαίρι, 
σά οώ»ουν τά μ ϊθήματα , σά σώνει 

[τό  σχολείο, 
για νά μοϋ δείξης τις χαρές πον· 

[χοννε σοϋ τά μέρη , 
γιά νά μοϋ δείξης μέ χαρά τό κάθε 

[ σου τοπεΐο.
Χωρίο μου μέσ ’ τά σπλάχνα μου 

[νοιώθω γιά σέν, άγάπη, 
αγάπη που μοϋ πλημμυρε ϊ τά στήθη, 

[δλο τό σώμα 
δταν τήν πόλη αφήνοντας πατώ 

[στό μονοπάτι,
Στα χόρτα πού φυτρώνουνε στό ά- 

[γιό σου χώμα.
— το χώμα πον μέ γέννησε πον μον· 

[δείξε τόν ήλιο, 
που μ ’ άνοιξε πλατειά-πλατειά τό 

[δρόμο γ.ά νά ζήσω 
Ω! Μιά χάρη σοϋ ζητώ εύσπλαχνε 

[Θεέ: Τό Πήλιο 
πανω πον ’ψώνουντ, ή Μηλιές ποτέ 

[νά μήν άφήσω.
Βόλος 19 Σεπτεμβρίου 1933

Α. Μ ακρυγ ιάννης

cϊ  ια νά y e j a z e
" 8 ν α  t s e p i e p y o v

'Έ νας συγγράφει): γράφει βίς 
ενα μέρος ενός διηγήματος του: 

«Ε ίναι μεσάνυχτα. 'Ο ήλιος 
λάμπει στόν ουρανό ένώ τ’ ά 
στέρια τρεμοσβήνουν».

Τ ι  κ α ι ρ ό ς  ε ί ν α ι ;
Ενας άνθρωπος πού είναι 

μΰωψ ενώ περιπατβΐ μαζί μέ 
ε>αν φίλο του λέγει βίς αύτόνΐ 

— Τί ωραίος καιρός ! Ό  ου
ρανός ε ίνα ι κατακάβάρος καί 
φυαά δροσερό αεράκι!.. Και ό 
φίΑος του τοΰ άπαντά βρωνικά.

—-Ναί γ ι ’ όύτό καί τά σύννε- 
φ ΐ  έβγήκαν νά κάνουν τόν πε
ρίπατό το υ .!!!,..

‘Ο Τ ο ζ ό ς  κ α ι  ό  gkpJ oq
Μαμά: Γιατί κλαΐς Τοτό μου; 
Τοτός: Μέ δάγκωσβ ό σκύλος 

μαμά.
Καί ή μαμά άπάνω σχήν εξα- 

ψ ί της!
Καί δέν τόν δάγκωνες καί

σύ;
Πανος Σ τ ρ α τ η γ ία ;

Η ΪΤΗΑΗ ΚΑΛΟΝ ΠΡΑΙΕΟΝ
‘5Κ άνζαμοιδΐι ζον καΛοϋ

Ήταν άνοιξις έ πήγαινα σχολείο ή 
ωρα ήτο 3 μ.μ. ’Εγώ καί ό φίλος 
μου ό Νίκος διασχίζαμε τήν οδόν 
Σίνα."Εξαφνα βλέπουμε μιά γρηά 
με μαλλιά κάτασπρα και μιά 
τρεμουλιαστή φωνή βγαίνει άπό τό 
στόμα της: «ελεήστε με , ό Θεός νά 
σάς έλεήσ#», ψαχτήκαμε άλλά τί
ποτα δέν έβρήκαμε , δταν έξαφνα 
ό Νίκος βρίσκει μιά δραχμή καί 
τής τήν δίδει. 'Όταν οτρήψαμε τήν 
οδό Σκουφά ό Νΐκος έβρήκε ενα 
πεντόδραχμο καί θυμιθήκαμε τά 
λόγια τής γρηάς «όΘεός νά σάς έλεή-
OJJ».

Μ ίκ ι -Μ άους

3 ΐα ιδ ικο ς ~ΟμιΛος
« Τά ‘ 8  jU  η ν ό(so vJa  »

’Αρχίζουμε άπό σή >ερα νά δη- 
μοσιεύουμβ τά όνόιιατα τών παι
διών πού άναλαμβάνουν τό κα
θένα στην πόλι πού βρίσκεται, 
τήν διοργάνωσι τοΰ παιδικού "Ο
μίλου, ύ.τό τόν τίτλο «Τά 'Ελ
ληνόπουλα».

Τό περιοδικό μας μέ τήν επ ι
θυμία νά προσφέρη αύτό πρώτο 
τήν ύλική υποστήριξι είς τό Τα- 
μεΐον έκπστσυ Ό ιιίλου ΰά  δια
θέτη υπέρ αύτοΰ ενα είκοσι τοϊς 
εκατόν έπί έκάστη; συνδρομής, 
ή όποία θά έπιτυγχάνετο γιά 
«Τα Έλληνόπουλα> υπό τοΰ έν 
λόγφ Όμίλου.

Άναλαμβάνουν τήν ϊδρυσιν 
παιδικών Όμίλων,ύπό τόν τίτλον 
«Τά Ελληνόπουλα» οί εξής:

"Αγγελος Ν. Λ έσσ ιος  οδός 
Χρυσοστόμου Σμύρνη.-, 15, Θεσ
σα λο ν ίκ η .  .

Α. Μ ακρυγ ιά ννης  κ α ι  Βλ. 
Μ ακρυκώ στας  οδός Περραιβοϋ 
63, Βόλος ώραι συναντήσεως 
5—6 μ. μ,

Νΐκος Πολίτης, Λεύκάς, τόν 
όποιον παρακαλοΰμε νά μας στεί
λη μέχρι τής επομένης έκδόσεως 
μας τήν ακριβή του διβύθυνσι, 
διότι τό «Πόστ-ρεπτάντ» δέν είμ- 
πορεΐ νά ληφθή ύπ’ δψιν.

ΣΗΜ. Δ ιοργανωταΙ ήμποροϋν  
να ε ί ν α ι  τοσο  κ ο ρ ίτ σ ια  οσο κα ί  
αγόρ ια .
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3Υΐεζα}ύ μας
Αγαπητά μον παιδιά,

Καθώς θά δήτε σε γειτονική 
στήλη , ή ιδέα που ερριψβ κάποιος 
καλός μας φίλος, γιά οΰστασι δη 
λαδή ενός παιδικού * Ομίλου άρχισε 
νά πραγματοπο'εϊται. Δυό τρεις, 
νομίζω ήδη άναγνώσται μας εσπευ- 
σαν νά μας γνωρίσουν πώς αναλαμ
βάνουν τήν διοργάνωσι στήν πόλι 
τονς9 και <Τά eΕλληνόπουλα» μοϋ 
άναϋέιουν νά τούς ευχηθώ , καλή 
επιτυχία!

“Αλλά εχω μιά απορία , γιατί 
μεταξύ αυτών νά μήν είναι και κα 
νένα κορίτσι Μήπως οί άναγνώ- 
στριές μας εΐναι πιο τεμπέλες άπο 
τούς άναγνώστας μας; Δεν θέλω νά 
τό πιστέψω αύτό, κ ι ’ ελπίζω γρή
γορα νά διαβάσω και κανένα όνο
μα καλής μας φίλης πού θά θέ
ληση κ ι ’ αύτή νά δώση κάτι άπο 
τήν ψυχή της, αναλαμβάνοντας μιά  
τέτοια πρωτοβουλία.

Άλλά σταματώ έδώ σήμερα αύ
τό τό ζήτημα, γιατί εχω καί κάτι 
άλλο νά σάς ανακοινώσω.

Δύο, τρεις άπό τούς φίλους μας 
μάς έρωτοϋν αν θά θέλαμε νά 
διοργανώσωμε μιά στήλη ανταπο
κρίσεων. Θαυμασία ιδέα κ ι ’ αύτή 
και τήν δεχόμεθα ευχαρίστως. 'Ό
ποιος λοιπόν άπό σας θέλει νά συν- 
τελέοη στήν έγκαινίασι αύτής τής 
στήλης άς σπεύσϊ] νά μάς στείλη 
τήν πρώτη άνταπόκρισί του σχετι
κώς με τό άνοιγμα τών σχολείων 
και τήν μαθητική ζωή πού ξαναρ
χίζει με τής πρώτες ημέρες τοϋ 
’Οκτωβρίου.

Τις ανταποκρίσεις δμως αύτες 
γιά νά έχουν περισσότερο κϋρος θα 
τις δεχόμεθα άπό τούς διοργανω- 
τάς τοϋ Παιδικοϋ eΟμίλου «7α  cΕλ
ληνόπουλα» και τά μέλη αύτοϋ.

Γ ι ’ αύτό θά παρακαλέσουμε τά 
παιδιά πού ολίγον κατ9 ολίγον ανα
λαμβάνουν τήν διοργάνωσι νά μάς 
στέλνουν καί τά ονόματα τών φί
λων των πού θά ένεγράφοντο στόν 
'Όμιλο,

Αύτά είχα νά σάς πώ σήμερα, 
παιδιά μου% εκ μέρους τοϋ περιο
δικού σας και τώρα σάς άφίνω και 
σάς εύχομαι καλή δουλειά.

Ή  φ ίλ η  σας

’ t J i ά j1 λ  n Joy ο αφία μας
Α ικα τερ ίνη  Σβορώνου .  Τό 

καλό σου γράμμα, μικρή μας φ ί
λη, μά: γέμισε χαρά. Σέ α ισθα
νόμενα τόσο κοντά μας μέ όσα 
μας λές γιά τά «Ε λληνόπουλα» 
πού είμεθα πιά βέβαιοι, πώ ; θά 
κάνης δτι σοϋ βίναι δυνατόν 
γι’ αύτά. Τέτοια παιδιά σαν καί 
σένα χρειάζονται στό περιοδικό 
μας γιά  νά κιτορθώση σιγά-σι- 
γά νά θεμελιώαη τά Ιδανικά 
του. Τό βιβλίο μέ τά παιδικά 
διηγήματα δέν θά έκδοθή άκό
μη, γιατί καθημερινώς οί άνα- 
γνώσται μας μάς στέλνουν νέα 
συνεργασία καί περιμένουμε νά 
συγκεντρώσουμε όσο τό δυνατόν 
περισσότερη, Σοΰ συνιστοΰμε εξ 
άλλου άφοΰ είσαι π·.ά τόσο τα
κτική στήν συνεργασία, νά πά
ρη; καί σύ ψευδώνυμο, γιατί είς 
τό εξής μόνον οΐ κάτοχοι ψευ
δωνύμων θά μποροΰν. νά συνερ- 
γάζωνται.

Ζ. Ά ν τ ω νό π ο υ λ ο ν .  Καλώς 
ήλθε;, μικρέ μας φ ίλε, στήν οΐ- 
κογένεια τοΰ περιοδικού μας, 
κ ι’ ας ελπίζουμε ή πρώτη μας 
αύτή γνωριμία νά έξελιχθή σέ 
μιά καλή καί δυνατή φ ιλία . Ε ί
σαι τυχερός, άπό τό φύλλο αυ
τό άρχίζει ό καινούριος μας δια
γωνισμός λύσεων πού -θά κρα- 
τήση έ'να εξάμηνο, σπεΰσε λοι
πόν νά λόβης μέρις, άφοΰ δ ια
λέξεις >ι’ ένα κατάλληλο ψευ
δώνυμο καί μά; τό πής γιά νά 
σοΰ τό εγκρίνουμε.

Πολύ γρήγορα, ίσως στό επό
μενο φύλλο θά προκηρύξωμε καί 
τόν πρώτο μας διαγωνισμό συν- 
θέσεως πνευματικών ασκήσεων, 
θά θέλωμε δέ καί σ’ αύτόν τήν 
συμμετοχή σου.

Έ μμ . Κ α ζα μ π ά κ α ν .  Τό γράμ
μα σαυ λάβαμε καθώς καί τήν 
εγκρισι ψευδωνύιιου. Τήν συνερ
γασία σου θά τήν λάβουμβ ύπ ’ 
δψι, άλλά πρόσεχε είς τό έξης 
νά συμμορφώνεσαι στούς δρους 
πού άπό τήν άρχή ώρίσαμε, δη
λαδή κάθε συνεργασία πρέπει νά 
ε ίνα ι γραμμένη μόνον άπό τό 
έ'να μέρος τού φύλλου. Ά σιυνο· 
μικό διήγημα δεχόμεθα φθάνει

η
Σ’

βάσις του νά είνα ι ήθική. 
εύχαριστοΰμε θερμά γιά τήν

υποστηριξι σου.
Ν. ’Ω ρολογόπουλον . Τό φύλλο

12-13 θά τό έλαβες βέβαια, Εί
χε άργοπορήαει λίγο ή έκδοσίς 
του, γ ι’ αύτο θά νόμισε; πώς 
χάθηκε. Θά εξακολουθήσουμε 
λοιπόν νά σοΰ στέλνουμε τά 
φύλλα στήν πρώτη διβύθιιναι 
πού μάς έχεις δώσει έφ δσον ανα
νεώσεις τήν συνδρομή σου.

Χρυαώ Σ ταυροπού λου .  Τά λί
γα σου λογάκια μας έκαμαν με- 
γάλη εύχαρίστησι καί ή συνερ- 
γασία σου θά δημοσιευθή, άλλά 
πρέπει νά διάλεξης ένα ψευδώ
νυμο καθώς θά δής δτι γράφο
με καί στού; άλλους.

"Αγγελον Λ έσσ ιο ν .  Έχουμε 
νά σοΰ άπαντήσουμε σέ ιρία 
γράμματά σου πού λάβαμε στό 
διάστημα τοΰ Σεπτεμβρίου, καί 
θά τό κάνωμε άφοΰ πρώτα σ’ εύ· 
χαριστήσο>με μ’ δλη μας τήν 
καρδιά γιά τό μεγάλο ενδιαφέ
ρον σου, πού τόσο πο'.ύτιμο μάς 
ε ίνα ι. Μάς γράφεις καί σύ οπως 
κ ι’ άλλοι ιιας άναγνώσται πώ; 
θάθελες τά · Ελληνόπουλα» ε
βδομαδιαία. Γιά τήν ώρα δέν 
ε ίνα ι εύκολο νά γίνη , ίσως ό
μως μέ τόν καιρό καί μέ τήν 
καλή σας ύποστήριξι κοτΐ(ίθ'· 
θή κ ι’ αύτό.

Γιά τήν βαρκούλα σοΰ ύπο· 
σχόμεθα τό έρχόμενο καλοκαίρι 
νά σοΰ δώσουμε τά στοιχεία. 
Σ’ εύχαριστοΰμε πολύ γιά τήν 
έτησία σου συνδρομή, αρχίζει 
ά π ’ αύτό τό φύλλο, καί θά διαρ- 
κέση φυσικά ώς τόν Ερχόμενο 
’Οκτώβριο τοΰ 1931. Τήν ουν- 
βργασία σου έλάβαμε καί σ’ εδ- 
χαριστοϋμε. Χαιρόμεθα γιά τήν 
πρωτοβουλία σου ν ’ άναλάβης 
τήν διοργάνωσι τοΰ Παιδικοί 
’Ομίλου «Τά 'Ελληνόπουλα» «αί 
καθώ ; θά ίδής σέ άλλη στήλη 
δημοσιεύουμε τό δνομά σου. j

Κ ατ ίν α  Σ α ββα νή ,  Τό δμορφο 
γραμ ματάκι σου, πού μιλάει μέ 
τόσο ρωμανησμό γιά  τήν φύσι 
μάς εκαμε εξαιρετική εύχαρί- 
στησι. "Οποιο; ξέρει VJ τήν 
νοιώθη μπορεί νά λογίζεται έ
νας ευτυχισμένο; άνθρωπος για-

χης στοιχίζει 150 δρχ. Έποφε- μίλου *Τά Ελληνόπουλα» είςτί ατέλειωτες ε ίνα ι οί ικανο
ποιήσεις πού μπορεί να προσ- λουμεθα συγχρόνως νά σέ συγ- τήν πόλι αας, σάς εύχόμεθα γοή
φερη. Σχεηκως με τόν ηλιο, κά- νηοηίί,,ο „α.· ι, i. . 1  λ-----.:Λ_ ........
ποιος γάλλος συγγραφεύς είπε 
κάπου «χωρίς αυτόν δλα τρ ιγύ
ρω δέν 
τερο άπ

χαρουμε για  τήν εντιμότητα χα- 
ρακτήρος πού δείχνει ή παρά- 

„ , - . , κλησίς σου, νά μή διορθώνωμε
5 ®ατα'| τίποτα περισσό- τήν σύνιαξι τής συνεργασίας

οτι ε ίνα ι» ! Καί δέν ε- σου έμεΐς γ ιατί έ'τσι ό έπαινος
χει άδικο, μια αχτίδα του μονα- τών άλλων δέν θά άπευθύνεται
χα μεταβαλλει τό κάθε τι σέ κ α θ ’ ολοκληρίαν σέ σένα. Σοΰ uu/vu jiyi 
ανεκτίμητο θησαυρό. Τις σταυ- εύχόμεθα νά διατηρήσης πάντα διαγωνισμού που
Οωτες σρυ λεΕείΓτιΓ Infimic. Λ Λ αύτή τήν εύθύτητα στή ζωή σου. σά; παραχωρούμε

Κ ά κ ια  Κ ο υ γ ιο υ μ τ ξ ο π ο ΰ λ ο ν .
’Ελάβαμε τό ενθουσιώδες γραμ

μωτές σου λέξεις τις λάβαμε, θά 
τί; δημο^σιεύσουαε, μέ τήν σειρά 
τους. Θάπρεπε δμως νά πάρη; 
ψευδώνυμο.

Μ. Γ ρηγορ ιάδην .  Τό 12-13 θά 
ίο έλαβες βέβαια· Έλάβαμε τά 
γραμματόσημα πού μάς εστειλες 
καί σ’ εύχαριστοΰμε, γ ιατί άκρι
βώς σκοπεύαμε νά σέ παρακα- 
λεσουμε νά προσεχής νά μή

μα σου και σ' εύχαριστοΰμε γιά 
ολα τά καλά πού μάς γράφεις. 
'Επίσης έλάβαμε καί τήν τρίμη
νη συνδρομή σου κ ι’ έλάβαμε 
ύπ ’ δψει καί 
δ ιευθύνσεω ;.
πεποίθησι στις ενέργειες σου

γορη επιτυχία. 'Επίσης χαιρό- 
μεθα γιά τό πνεΰμα τής οικο
νομίας πού σάς διακρίνει, καί 
δεχόμεθα τήν άποστολή τής 
συνεργασίας σας σ’ ενα κοινό 
φάκελλο.

Πολύ πρωτότυπη ή Ιδέα τρΰ 
πρρτείνετε, 
βύχαρίστως 

μισή στήλη.
Ό  έγκυκλοπαιδικός δ ιαγωνι

σμός κ ι’ αύτός καλάς θά τόν ε
φαρμόσουμε άργότερα. Σάς εύ- 
χαριστοΰμε καί τούς δυό γιά δλη 
τήν συνεργασία

οτελνης γραμματα χωρίς τό γράμ- καί περιμένουμε τ ’ άποτελέσμα· 
ματοσηιιο που YnRiiif β τ « ι  ’RJri. rrt'rciiArt <*»<· Α Λ  t  ........ ' —__ματοσημο που χρειάζεται. Έλά 
!βαμε επίσης καί τήν ιτροκήρυξί 
οου. Δυστυχώς δέν θά μπορέ
σουμε νά σοΰ τήν δημοσιεύσου
με, εξ αιτίας τής πολιτικής της 
χροιάς πού δέν εχει σχέσι μέ τό 
παιδικό άναγνωστικό μας κοινό.

σας και το με-
τήν άλλαγή τής γάλο σας ενδιαφέρον πού μάς 
Έχομε μεγάλη ε ίνα ι άνεκτίμητο.

Πανον Σ τρατηγέα .  2 ’ εύχα- 
ριστοΰμε άγαπητέ μας φ ίλε, γιά  
τό καλό σου γράμμα καί γιά  
δλη τήν φιλία καί τό ένδιαφε- 
ρον πού μάς δείχνεις. Πρέπει

τα τωρα πού θά ξαναρχίση τόσχο-
λεϊη.

Θεόφ ιλον  Ά ρ ισ τ ό η ο ν λ ο ν .  Τά
γράμμα σου μάς έλύπησε μικρέ νά ξέρης πώς «Τά Έλληνόπου-
μας φ ίλε, γιατί άντιληφθήκαμε λα» σέ συγκαταλέγουν μεταξύ
πώς ύπάρχει κάποια μικρή πα- τών πιό ά/απητών των παιδιών,
ρεννοησις. «Τά Ελληνόπουλα» καί εύχονται νά διατηρήσουν

πάντοτε τήν φ ιλ ία  σου καί τήν 
έμπισεοσύνη σου. Σ ’ εύχαρι- 
στοΰμε καί γιά τήν συνεργασία 

, , ,  . σου, πού έλάβαμε, θά σέ παρα-
j . - -, κ ι„° “ τ“ κ“"α ? ου ν“ Μ·ήν είνα ι ρόδινη. Δέν τούς καλέσουμε δέ έ| άλλου νά προ-

για για «Τα ^Ελληνοπουλα» ε ίνα ι δμω; πάντα δυνατόν, τήν

Ιακην  ̂Τ σατσον .  Καλώς ώρι- ε ίνα ι πάντα πρόθυμα νά νοιώ- 
Όες και συ, καλό μας παιδί, στόν σουν, καί νά συμπονέσουν καί νά 
φιλικό μας κύκλο. Μέ χαρά δια- παρηγορήσουν κάθε μικρό τους 
Ρασαμε την συμπάθεια πού μάς φίλο, πού γ ι ’ αύτόν ίσως ή ζωή
ειιφραζεις, κ ι’ ολα τά καλά σου νά μήν είνα ι ρόδινη. Δέν τούς  .......... ..........
ογια για «Τά Ελληνόπουλα» ε ίνα ι δμως πάντα δυνατόν, τήν σέχη; κατά τήν άποστολή τών 
1 ΧαιΡ°με^α ακόμη περισσό- άπβλπισια του, τήν άπογοήτευσί γραμμάτων σου, νά υπάρχουν 

Ιδρό που την φιλι·α σου τήν ό- του νά τήν φιλοξενήσουν έπισή- στό φάκελλο τά άπαιτούμενα 
φ ι ομε στον παλιό μας και πο- μω; στις σελίδες τής σύνεργα- γραμματόσημα γιατί διαφορετικά 

αγαπητό μας φιλο Θεόφιλό σίας, γιατί «Τά Ε λληνόπουλα» επιβαρύνεται τό περιοδικό. 
Αριστοπουλο. 1 α φύλλα στά πρεσβεύουν, πώς-ενα παιδί πού 

«τειΛαμε, ελπίζομε νά τά έλαβες άρχίζει τή ζωή πρέπει νά διώχ- 
ι ΐ α ν α γ ιω τ η ν  Κοροβέαην .  Σ’εύ- νη πολύ μακρυά του κάθε ίχνος 

χαριστούμε  ̂ γιά νά συγχαρητη- απελπισίας και άπογοητεύσεως.
«ια σου και χαιρόμεθα πού «Τά Ή  ζωή ε ίνα ι δύσκολη, δέν ύ- 
Κλληνοιτουλα» ανταποκρίνονται πάρχει άνθρωπος πού νά μή τό 

«τις προσδοκίες σου. ξέρη, μά δσο κανείς ε ίνα ι πιά
ααναη Ι ία υ λ ιδ ου .  Το γραμμα- νέος τόσο ή κάθε δυσκολία πρέ-

S J lr 'T "  μ·“' Γ ό|,η » ϊ Γ * « ί ϊ 3 3 Γ 5 5 ω . ? ϊ :
. . . .  s r . • T & t o r i C - λη μ*ς ' ,iiv - ι* *  · * * *

νΡηκες τ̂α γραφεία κλειστά, ελ- γοητευσις ε ίνα ι μιά άο·\ησις καί 
πιζομε ομως  ̂να μάς ελθετε καμ- κάθε τι τό άρνητικό ε ίνα ι ενάν-

Κ ω ναταν  τ ΐνον  Μ αλακού τη ν .
Μή λαμβάνοντας είδήσεις σου 
είχαμε πράγματι άνησυχήσει, 
γιατί εϊμεθα βέβαιοι πώς δέν 
έπρόκειτο γιά  άμέλεια έκ μέρους 
σου. Τό γράμμα σου ήλθε νά 
μάς τό επιβεβαιώσει, άλλά πε
ρασμένα ξεχασμένα, κ ι' άφοΰ

νομε να 
φ εΐα  μας.

σέ δοΰμε άπό τά γρα-

Λ Υ Σ Ε Ι Σ  Κ ΑΙ  Δ Ε Λ Τ Ι Α  Λ Ι Α Γ Ο Ν Ι Σ Μ Ο Υ
W0 αλλη μέρα καί ναμεθα πιό τιο ' πρός τήν πραγματικότητα.

Vj$01, , - ,τ * , . , Μίλησε σχετικά στούς φίλους
βαχλη Π απαδα τοΛ εν  φ ια ΐ-  σου καί γράψε μας πάλι. Θά 

με βμεις αν οεν σοϋ απαντήσαμε μάς υποχρέωσης άν καταγγελης
Χ“ λ° σ°υ δσους ξέρεις δτι άντιγράφουν. Έλάβαμε Λύσεις καί δελτία

Ροίς πούκηθωηντ»τη°ε ς ·Τ01;’  °·' ^ υσ ϊυΧω? , δέν μάς είνα ι πάντα Διαγωνισμού τού φύλλου 10 -11
Ι , ’ . .  στην αρχη, δυνατόν να το ανακαλύπτουμε, άπό τούς: Μ. Γρηγοριάδην,©.
ίοειει νάνο* Ε ,συνβρΥασια Ή  αλληλογραφία μεταξύ φ ίλων Άριστόπουλον, Δ. Καλλιβωκάν, 

ναναι Y0«M.wevn σε νω- απο σάς εξαρτάται νά έξακολου- Κ. Σαββανή, Φ. Ζαγγογιάνην
- n,  ®· Μελά, Λ. Φάρου, Ν. Πολίτην,

Β λ ά σ ιο ν  Μ ακρυκω αταν  κα'ι I. Ξυπολυτίδην, I. Κοκκινάκην, 
, Μ ακρυγ ια ννην .  Τά συγχαρη- Ν. Ωρολογόπουλον, Μ. Γεωρ- 

τηρια μας γιά  τήν πρωτοβου- γαντά, Γ. Πανά, Β. Παυλίδήν, 
λια σας τής κοινής συνεργασίας Κ. Άξελόν, Αίκ. Σβορώνου, Δ.

γραμμένη σέ χω 
{ιοτή κόλλα χαρτί καί οχι μαζύ 
μέ τό γραμμα, κ ι’ ετσι τό γράμ
μα σου μπερδεύτηκε μέ τις λύ- 
οεις τοΰ διαγωνισμοΰ λύσεων. 
Λοιπόν εστω κ ι’ άργά σέ πληρο-

Iφορούμε πώς τό εξάρτημα ρά- γιά  τήν ΐδρυσι τοΰ παιδικού Ό - ’Αντανασιώτην.
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Δημοσιεύομεν κατωτέρω τά 
αποτελέσματα τοΰ Διαγωνισμού 
Λύοεων τοΰ Α ' τριμήνου τοΰ 
περιοδικού μας.

Σύμφωνα μέ αύτά άπό τήν 
Ιην κατηγορίαν, ή όποία περι
λαμβάνει παιδιά 13 ετών καί 
άνω έρχονται ισόπαλοι οί έξης:

Διά τό πρώτον βραβεϊον οί 
Μιχαήλ Λευχαδηνός έτών 13 ό- 
δός Πύρρωνος 12, Ά θήνα ι.

Νικόλαος Πολίτης, ετών 14, 
Λεύκάς.

καί Κωνσταντίνος Χατζηαθα- 
νασίου έτών 13 όδ. Καλλίπου 22 
Ά θήνα ι.

Διά τό δεύτερον βραβεϊον οί 
Ά γνή Καλλίρη, ετών 13 Κό
ρινθος.

«αί Η ρακλής Παπαδάτος έτών 
13, Κέρκυρα.

Καί διά τό τρίτον βραβεϊον οί 
Μιχαήλ Γρηγοριάδης έτών 14, 
Θεσσαλονίκη.

Γεώργιος Βρεττός έτών 15, 
Χαλκίς.

Κατίνα Σαββανή έτών 16 Κέρ
κυρα.

Άπό τήν 2αν κατηγορίαν ή ό
ποία περιλαμβάνει παιδιά 12 έτών 
καί κάτω βραβεύονται οί εξής:

Ιον ό Γουίλλιαμ Πανάς έτών 
12, Π λατεία  Ά γ. Γεωργίου Κα- 
ρύστη 12 Ά θήνα ι.

2ον ή Λένα Ά ργυριάδη έτών 
10, όδός Συνεσίου καί Κυρήνης 
Ά θήνα ι.

3ον ό Κωνσταντίνος Ζαγγο- 
γιάννης έτών 11, Λαμία.

Ό σον αφορά τήν 2αν κατη
γορία παρακαλοΰμεν τούς Γου- 
ΐλλιαμ ΙΙανά καί Λένα Ά ργυριά
δη νά διέλθουν τών γραφείωνμας 
δπως παραλάβουν ό μέν πρώτος 
τό πα χν ίδ ι του ή δέ δευτέρα τό 
κιβώτιον μπισκότων εύγενώς 
προσφερόμενον άπό τό έργοστά- 
σιον τοΰ κ. Ν. Παπαδοπο Ολου.

Τόν δέ Κ ωνσταντίνον Ζαγγο- 
γιάννην, δπως μα; γνωρίση τό 
ταχύτερον πώς θέλει νά τοΰ α- 
ποστείλωμβ τό κιβωτιον σοκολά
τας Ί ο ν  τό όποιον προσφέρεται 
έπίσης εύγενώς άπό^τό Έργο- 
στάσιον Σοκολάτας « Ιον».

"Οσον αφορά τήν πρώτην κα
τηγορίαν, έπειδή έρχονται ισό
παλοι περισσότεροι τοΰ ενός είς 
έκάσ ην σειράν παρακαλοΰμεν 
τούς Μ. Λευκαδήνόν καί Κ. Χα- 
τζηαθανασίου, ο>ς μόνου; κατοι
κούν τας είς Ά θ ή να ί, δπως διέλ
θουν τών γραφείων μας καί διά

Δεχόμεθα λύσεις έως τάς 10 Νοεμβρίου.

87. Ά κ ρ ο σ τ ο ιχ ΐς
Τά αρχικά τών κάτω 91 ζη- 

τονμένων λέξεων σχηματίζουν 
διάσημον Γερμανόν μουσικοσυν
θέτην.

Κινηιήριος δύναμις, Μαθητής 
Ίησοΰ, Βασιλεύς Α γγλίας, Ρώσ- 
σος συγγραφεύς, Όρος 'Ελλά- 
δοο, Θεός τών ’Ινδών, Πολιτι
κός τή ; Γαλλίας, Αύτοκράτωρ 
τή ; Ρώμης.

'Α λήτης Βασιλεύς  
88 Σ τα υ ρ ω τές  λέξεις

Ό ριζοντίως: 1. ’Επαρχιακή
πρωτεύουσα, 2. Ε λληνική πόλις,

I B  1  ΙΕ

89· Έ λ λ ιπ ο α ύ μ φ υ ν ο ν
αε—εο—ααα—ωα—α —εααα 

Γ ίνος  Γούβας

gO. Ψ α ρ ο κ ό κ α λ ο

3. Α ντωνυμ ία , 4. Κράτος Ά σίας.
Καθέτως: I. Κράτοί Εύρώπης, 

II . 'Επίθετο, I II . Πόλις τής 
Κούβας, ΙΥ. Σοφός.

Άτ&ίς

Ό ριζοντίω::Ποταμός Ιταλίας 
ζώον φυτοφάγον, εΰκαταστασίιι, 
κοντός, πράγμα.

Καθέτως: ραδιουργία, κατοικί- 
διον, εύπρόσδεκτος, δνομα κι)- 
ριον, θηρίον.

*Ελληνόπουλο
91. Μ α γ ικ ή Ε ί)«ώ ν  

gveu  ε ικ όν ος

— Δές πείνα  ποΰχει τό κορι- 
τσάκι!

—Ποιό καλέ;
—Αΰτό πού σοΰ είπα.

Πονηρή 3 Αλεπουδΐτσα

κλήρου, τόν όποιον θα τραβή
ξουν αύιο ί οί ίδιοι καθορισθή 
ποιος θά λάβη τό πρώτον βρα- 
βεϊον δηλαδή έ'να βιβλίο τής 
παιδικής Β ιβλιοθήκη; ’ Ελευθε- 
ρουδάκη «α ί ποιοι τά δύο δεύτε
ρα ήτοι είδη γραφείου.

Πλήν όμως αύτών λαμβάνουν 
έπαινον, ώς προσεγγίσαντες τούς 
βραβευόμενους έκ μέν τής π(?ό>- 
της κατηγορίας οί Νικόλαος Ώ - 
ρολογόπουλος, Απόστολος Κου- 
λουβάτος, Κ ω νστανϊνο ς Μαλα- 
κούτης, ϋημήτριος Παπακωστας, 
Λ. Ά ντανασιώτης, Γ. Ζητρίδης, 
Εύτυχία Θεοφιλοπούλου, Έδου- 
άρδος Βράτιτς.

Έ κ τής δευτερας οι Δ. Καλλι- 
βωκάς, Λιλή Φάρου, Θ. Χουτζού- 
μης.

'βγκρίοεις ψευδωνύμων
Έ γ κρ ίν ο ν τα ι  τά  ψευδώνυμα: 

Ξανθό; ιππότης (α) Μικρός Ρε
πόρτερ (α\

ΣΗΜ. ε ίς  τό εξής κα&ε παι
δ ί  π ο ΰ  ϋ-έλει νά  τοϋ δημοσιεν- 
&οϋν π ν ε υ μ α τ ι κ α ί  ασκήσεις , ϊ  
Συνεργασ ία  Φίλων , πρεπ ε ι  να 
εχη τό ψ ευδώ νυμο  του.

'£%ωο ζον ενα βζον cUJo
Ελληνόπουλα, 

'Υποστηρίζετε τά Ελληνικά 
προϊόντα.

’ Ε γγραφήτε στό ’Εθνικόν -ω- 
μα Ά λκίμω ν.

Ζήτω τό ε!νδοξον 'Ελληνικοί
Έ θνο ς! ”Αλκιμος
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Α Θ Η Ν A I
25 ’Οκτωβρίου 1933 

*Έτος Α '.—*ΑριΌ·. φύλλου Ιό 
Τιμή τεύχους Δρχ. 3

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ 

ΜΑΡΙΑ — ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΟΥΡΙΩΤΗ
Γραφεία : Σόλωνος 18α

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΕΤΗΣΙΑ I
Εσωτερικού . . . .  Δρχ. 75 
Εξωτερικού . . . Σελίνια 5 
’Αμερικής . . . Δολλάριον 1 
Αίγυπτου . . . . Γ. Δ. 25 J

ΙΝΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ
«Τά Ελληνόπουλα» θεωρούν καθή

κον τους ν’ άφιερώσουν σήμερα τήν πρώ
τη τους σελίδα στήν Σαπφώ Ένυάλη, 
σάν μια ελάχιστη ενδειξι' τιμής κ ι’ ευ
γνωμοσύνης, τής παιδικής ψυχής, προς 
τήν έκλειποΰσαν φυσιογνωμίαν, εκεί
νης πού υπήρξε μιά μεγάλη φίλη τών 
παιδιών.

Ή Σαπφώ Ένυάλη, κόρη τοΰ άλλο- 
τϊ προξένου τής Ελλάδος καί γνωστό
τατου λογίου, Λάμπρου Ένυάλη, εϊχε 
άφοσιωθή άπο τήν νε- 
αρωτάτη ήλικία της 
στον διδασκαλικό κλά- 
οο.

Έδόθηκε στή με
γάλη άποστολή με 
ίλη της τήν ψυχή, έ
χοντας ώς μόνο σκο- 
πο τής ζωής της νά 
Μορπίζη τή χαρά σ’
2αα παιδάκια ειχε 
κοντά της.

Γιά τά παιδάκια 
αύτά ή Σαπφώ Ένυ- 
ίλη δέν υπήρξε ποτέ 
ή δασκάλα, ή δασκά
λά πού εμπνέει τον

φόβο καί τον στεγνό σεβασμό.
Θέλησε στή λέξι αύτή νά περίκλειση 

όλη τήν απέραντη έννοια πού μπορεί νά 
τής δώση όποιος τήν νοιώθη πραγματι
κά, περιβάλλοντας τούς έκάστοτε μαθη- 
τάς της μέ μιά συγκινητική μητρική 
στοργή καί άποβλέποντας όχι μόνον 
στήν πνευματική τους άνάπτυξι,άλλά προ 
πάντων στήν έξέλιξι όλων τών ψυχικών 
παιδικών των δυνάμεων.

Τό όπλο της ήταν ενα μονάχα, ή 
τρυφερότης, καί μ’ 

κατώρθωνε 
θαύματα,όπως πολ 
λές φορές τήν είχα
με ακούσει τήν ί'δια 
νά τό όμολογή.

> Γ 1  λ  Λ C  *\ /  "ιΕπι μια ολοκλ- 
ηρη οκταετία διηύ- 
θυνε τό Όρφανοτρο 
φεΐο τής «Εθνικής 
Στέγης» καί οί έκά 
στοτε έπισκεπται ά 
πεκόμιζαν τήν έν- 
τύπωσι, ότι τό’Ορ- 
φανοτροφεΐο αύτό 
δέν έστέγαζε μικρά 
ορφανά, άλλά μία



ευτυχισμένη οικογένεια, που άπαρτίζετο 
άπο τήν μητέρα και τά εκατό και πλέον 
παιδάκια της, δλα γελαστά, εύθυμα και 
καλομίλητα.

Και τά παιδάκια αύτά, μέ το μοναδι- 
κο ένστικτο ποΰ χαρακτηρίζει τήν παι
δική ψυχή, είχαν δλα μέ μιά φωνή έ- 
πονομάση τήν διευθυντρια τους:

«Μαμά κυρία! ■>
'Η Σαπφώ Ένυάλη δεχότανε τον 

τίτλο αύτδ μέ κάποια συγκρατημένη 
συγκίνησι. δπως και κάθε άλλη αύθόρ- 
μητη παιδική έκδήλωσι.

Τδ παιδί! Τδ παιδί, γιά τήν Σαπφώ 
Ένυάλη ήτανε μιά θρησκεία.

Γι1 αύτδ ζητούμε σήμερα άπδ τούς 
μικρούς άναγνώστας μας, νά σταματή
σουν γιά μιά στιγμή τήν σκεψι τους, στά 
πενιχρά μας αύτά λόγια, πού τόσο ανί
σχυρα είναι ν5 απεικονίσουν τήν αλη
θινή ομορφιά μιας μεγάλης μητέρας, 
γ ι’ αύτδ και γιά κάτι άλλο άκόμη, για
τί ή Σαπφώ Ένυάλη δταν έσχεδίαζα- 
με τήν εκδοσι τοϋ ΙΙεριοδηκοϋ σας υπήρ
ξε ό καλδς και εμπνευσμένος συμβουλός 
μας.

’<5%νέκόοζα
JBvJvjnKn άνεκζικόζης

Ή  σύζυγος τοϋ Σωκράτους Ξανθίππη ά 
φοΰ έπανηλλειμένως τόν ύβριζε μέ τάς χυ- 
δαιοτέρας εκφράσεις κατέληξε μία ήμερα 
νά τοΰ πετάξΐ] ενα κουβά νερό στό κεφάλι.

Ό Σωκράτης μέ τήν περιώνυμο ανεκτι
κότητα του παρετήρησε είς τούς παρευρι- 
σκομένους φίλους του:

«Δέν ειχα μήπως πρόβλεψη πώς έπειτα 
άπό τούς κεραυνούς θά έρχόταν ή βροχή!»

X X X
έΐΐαζριοζισμος

“Ενας βασιλεύς τών Λακεδαιμονίων ε 'ώ  
προετοιμάζετο -γιά μία καταστρεπτική επί— 
θεσι, ή θέλησε νά προφύλαξη έ'να γέρο όγδό-

ηντα χρόνων άπό τόν κίνδυνο, άπομακρινον
τάς τον άπό τήν Σπάρτη.

«"Αρχοντά μου, εΐπε ό γέρων, γιατί νά 
μέ στείλης τόσο μακρυά γιά νά εΰρω τον 
τάφο μου, άφοΰ τό πεδίον τής μάχης μπο
ρεί νά μοΰ τόν προσφέρη;

Ό  βασιλεύς τοΰ έπέτρετ^ε νά παραμείνη, 
καί ό γέρων συγκεντρώνοντας δλας του τάς 
δυνάμεις έπεσε ενδόξως άγωνιζόμενος υπέρ 
τής πατρίδος του.

X X X  
’Ζϊκονβιος "8α>αινος

Ό  περίφημος ζωγράφος Βάν-Νταϊκ ήταν 
μαθητής τοΰ έπίσης περιφήμου Ροΰμπενς.

Μίαν ήιιέρα πού δ Ροΰμπενς εΐχεν απου
σιάσει άπό τό εργαστήριό του, ό Βάν Ντάίκ 
καί οί συμμαθηταίτου, έκΰτταζαν μέ θαυμα
σμό έ'να πίνακα, τόν οποίον δ Ροΰμπενς ειχε 
μόλις άρχίσει νά έκτελή.

Καθώς έσπρωχναν δ ένας τόν άλλον δμως, 
γιά νά τόν ίδοϋν καλλίτερα ένας άπό τούς 
(Χαθητάς τοΰ μεγάλου ζωγράφου έξ άϊτροσε- 
ξίας έσκόνταψε καί έπεσε έπάνω στόν πί
νακα καταστρέφοντας μέγα μέρος τής εργα
σίας τοΰ καθηγητοΰ των.

Τρομαγμένοι άπό τήν καταστροφή που 
ειχε γίνει οί μαθηται τοΰ Ροΰμπενς έσπευ- 
σαν νά παρακινήσουν τόν Βάν Ντάϊκ, ο 
όποιος ήταν δ έπ^τηδειότερος μεταξύ των 
νά έπανορι^ώση τήν απροσεξία προτοΰ τήν 
άντιληφθή δ Ροΰμπενς.

Ό  Βάν-ΝτάΙκ σπεύδει νά άναλάβη τό δύ
σκολο αύτό έργο καί προσπαθεί νά άπομι- 
μηθή κατά τό δυνατόν τήν τέχνη τοϋ με
γάλου καθηγητοΰ.

"Οταν έπειτα άπό δύο ώρες δ Ροΰμπενς 
επανέρχεται στό εργαστήριό του ρίχνει έ'να 
βλέμμα είς τόν πίνακά του, καί άποτεινόμε· 
νος ικανοποιημένος πρός τούς μαθητάς του, 
τούς λέγει:

«Τί λέτε, τό έργο αύτό δέν είναι άπό τά 
καλλίτερα πού έκανα στήν ζωή μου;»

Είχαμε μπή στήν τρίτην αίθουσα τής γλυπτι
κής... Στό βάθος ό ώραϊος 'Ερμής τής ’ Ανδρου 
μέ τή θλιμμένη καί όνειροπόλο εκφρασι κίνησε 
ιήν προσοχή τοϋ Φάνη.

— Ώραϊπς νέος Μοιάζει λιγάκι μέ τόν Ερμή 
τοΰ Πραξιτέλους ποΰχω δή σέ εΙκόνες...

— Δέν έχεις άδικο, Φάνη... τό έργο αύιό , 
έπιτόμβιο άγαλμα, βρέθηκε στήν Ά νόρο . Ε ίναι 
αντίγραφο των Ρωμαϊκών χρόνων. 'Ασφαλώς 
όμως ό γλύπτης ένεπνεύσθη άπό τόν Έρμη τοΰ 
Πραξιτέλους... Τό σώμα, σ μ ιγ μ έ ν ο  σέ μιά κο- 
λώνα, έχει τή λυγερότητα καί χάρι πού μόνο ό 
Πραξιτέλης ήξερε νά δίνη σ ι ’ άγάλματά του... 
Άκόμη κ ι’ ή εκφρασι τοΰ προσώπου προσπα- 
θβΐ ν ' άντιγράψη τ ’ ονειροπόλημα καί τήν ακα
θόριστη μελαγχολία πού έδινε στό βλέμμα ό 
Πραξιτέλης. Μά κύττα έδώ πλά ϊ τρία ανάγλυ
φα. Αύτά λένε πώς είνα ι τοΰ ίδιου τοΰ Πρ-'ξι- 
τέλους. ΤΗσαν άπό τό 
βόθρον ενός συμπλέγμα
τος πού χάθηκε. Ό  ’Α
πόλλων καθισμένος κρα- 
τβΐ τή λύρα του κ ι' α
κούει κάποιον πού παίζει 
τόν αύλό μέ μεγάλη 
προσπάθεια. Ό  αυλητής 
αύτός, Φάνη, ε ίνα ι ό Μαρ 
σύας πού καυχήθηκε πώς 
ξεπερνά στή μουσική κι' 
αύτό τόν ‘Απόλλωνα...
Ό θεό; δέ δέχτηκε τήν 
προσβολή καί τόν προ- 
ακάλεσε ν ’ άγωνιστοΰνε, 
ποιός θά παίξη καλλίτε
ρα,.. Κύτταξε τό θεό τής 
Μουσικής μέ τί γαλήνη 
κι’ αύτοπεποίθησι περι
μένει τή σειρά του... καί 
6ές μέ τ ί νευρικότητα 
κι’ αγωνία παίζει τό σου
ραύλι του ό Μαρσύας...

— Καί τί έγινε στό 
τέλος, θείτσα ... ποιός 
νίκησε; καί ποιός ε ίνα ι 
ό περίεργος άνθρωπος 
πού στέκει ανάμεσα είς 
ιούς δυό μουσικούς;

— Αύτός είνα ι ένας 
Σκύθης δοΰλος πού στό 
τέλος — δπως λέει ό 
άκληρός μΰθος έγδαρε 
ζωντανό τό νικημένο Μαρ 
σύα, γιά νά μή τολμή-

σβ ποτέ άλλος θιητός νά τά βάίη μέ τούς θεούς.
— Και οί κοπέλλες στά διπλανά άνάγλυφα 

τί παριστάνουν;
— Ε ίναι οί Μοΰσες... μή βιασθής νά μοΰ 

πής πώς δέν έχω δίκηο. επειδή είνα ι G... ήσαν 
κ ι ’ άλλες τρεις στό τέΰαρτο ανάγλυφο τοΰ βά
θρου πού χάθηκε...

Ό  Φάνη; δμως ίσως νά μήν άκουσε τά λόγια 
μου. Ή τα ν  προσηλωμένος σ’ ένα πελώριο κεφάλι 
τοΰ Τιτά>ος Ά νύτου πού είχε σωθή μαζύ μ’ 
ένα κεφάλι τής Άρτέμιδος κ ι’ άλλο ένα τής 
Δήμητρας άπό ένα περίφημο σύμπλεγμα πού ό 
γλύπτης Δηιιοφών είχε κάμει στή Αυκόσουρα 
τή ; ’Αρκαδίας.

— Τί έκφρασι ζωηρή πού έχουν τά άθώα 
μάτια τού Τ ιτάνο:, θείτσα. Σίγουρα είχαν έν
θετες πέτρες πού έφυγαν... Πόση μεγαλοπρέ
πεια θάχε όλο τό έργο!

Μά δέ μπήκα σε πολ 
λές λεπτομέρειες, γ ια τ ί 
μάς περίμεναν τόσα άλ
λα ...

Στήν τετάρτη μικρή 
αίθου >α τό πελώριο ά
γαλμα τής Θέμιδος, τής 
Οεα; τής δικαιοσύνης 
μάς κράτησε αρκετή ώ 
ρα... Ό  Φάνης έμαθε τό 
ονομα τοΰ Γλύπτου «Χ αι 
ρέστρατος» καί ιιέ ρώτη
σε γιατί, ένφ  ε ίνα ι νεώ- 
τερο έργο φαίνεται τόσο 
σοβαρό... Μά πρίν άπαν- 
τή ιω  τό βρήκε μοναχός 
του.

— Ξέρω... ξέρω, θ ε ί
τσα, δέ μπορεί - βέβαια 
παρά νάνοι έτσι σοβα
ρά, αγέλαστη καί μεγα
λοπρεπής ή θεά τής δ ι
καιοσύνης...

’Επί τέλους μπήκα
με στήν α ί θουσα τοΰ)Πο- 
σειδώνος τής Μήλου.“ Ό 
Φάνης κατενθο υσιασμέ- 
νος κύτταζε τό θεό τής 
θάλασσας μέ τό περήφα
νο βλέμμα «u i τήν έπί- 
σημη στάσι.

— Κύτταξε, θείτσα ,τόν 
Ποσειδώνα. Καθώς έχει 
τό ένα του χέρι στή 
μέση καί μέ τάλλο στηΌ  Ερμής τής “Ανδρου



ρίζεται στήν τρίαινα του, θαρρείς πώς ε ίνα ι 
μπροστά στή θάλασσα καί καμαρώνει τό βασί
λειό του η διατάσσει τά κύματα νά πάψουν τήν 
άγρια όρμή ,τους καί νά κάμουν γαλήνη... Ποΰ 
βρέθηκε;

— Τό έργο αύτό βρέθηκε, Φάνη, στή Μήλο... 
ε ίνα ι καλοΰ τεχνίτη τοΰ 3 π. χ. αιώνα. Λένε 
πώς ίσως ήταν στό ίδιο σύμπλεγμα τοποθετη- 
μένος μέ τήν περίφημη ’Αφροδίτη τής Μήλου 
πού βρίσκεται στό Μουσείο τοΰ Λούβρου σ-ό 
Παρίσι... Έ χεις ακούσει γ ι ’ αύτήν;

— Πώς! Ό θείος Γιάννης πού εχει πάει στό 
Παρίσι μοΰλεγε πώς τήν έχουν σε μιά ξεχωρι
στή αίθουσα πού οί τοίχοι της είνα ι ντυμένοι 
όλο κόκκινο βελούδο.·, καί ή ασπράδα τοΰ μαρ
μάρου κάνει μεγάλη έντύπωσι μέσα σέ κείνο 
τό περιβάλλον... ΆΧ; ν«  πήγαινα νά τήν έβλε- 
χα, θείτσα. .

— Σοϋ τό εύχομαι, Φάνη, μά γιά τήν ώρα 
ας κυττάξουμε τοΰτα πού ε ίνα ι μπροστά μας...

ΣΟΦΙΑ ΜΑVPOEIAH—ΠΑΠΑΔΑΚΙ

ΣΚΕΨΕΙΣ

'£Η ήμέρα ζών Έώων
Δέν μοΰ λέτε παιδιά μου, γιορτάσατε καί 

σείς προχθές τήν ήμέρα ν τών Ζώων; Καί τί 
συμπεράσματα ίβγάλατε; Έ γώ  τουλάχιστον δέν 
τήν γιόρτασα. Μέ τήν μανία πού έχω νά σκέ- 
πτωμαι διαρκώς, καθώς σηκώθηκα εκείνο τό 
πρωί καί είδα τούς μικρούς προσκόπους νά μοι
ράζουν στόν κόσμο χαρτάκια, άρχισα^άμέσως νά 
σκέπτωμαι καί άπό σκέψη σέ σκέψη έφθασα στό 
τέλο. είς τό συμπέρασμα νά γίνω  Ζώον γιά νά 
ιδώ τί εντύπωση θά  κάμη καί είς τά ζώα αύτή 
ή εορτή. "Εγινα λοιπόν μέ τή> σκέψη μου πον- 
τικάκι. Κ’ είπα άπό μέσα μου αάν ένα αληθινό 
ποντικάκι.

— «Ά φο ΰ  σήμερα ε ίνα ι ή εορτή τών Ζώων 
καί άφοϋ σήμερα οί άνθρωποι άπεφάσιπαν νά 
φαίνονται καλοί πρός τά ζώα, ας έβγω λίγο άπό 
τήν τρύπα μου νά τραγανίσω λίγο τυράκι!.

— Έξεπρόβαλα λοιπόν μέ τρόμο πάντα καί 
έβγαλα τήν μουσουδίτσα μου κοιτάζοντας δεξιά 
καί άριστερά. Μά έξαφνα ή καρδούλα μου χτύ 
πησε δυνατά. Είδα τά λαμπερά μάτια τής ψ ι
ψ ίνας πού μέ μαγνήτιζαν σάν νάζη ιοΰσαν νά μέ 
τραβήξουν πειό έξω καί νά μέ παραδόσουν στά 
νύχια της. 'Εκρύφθηκα άμέσως πάλι μέσα στήν 
τρύπα μου, λέγοντας:

— Τ ί κρίμα 'ά  μήν ε ίνα ι καί ή γάτα άνθρω
πος; Θά γιόρταζε κ ι’ αύτή τώρα καί δέν θά μέ 
πείραζε!»

Ά πό τήν τρυπίτσα μου δμως έπρόσεχα πάντα, 
καί δτα ■ τέλος είδα τήν γάτα νά φεύγα «τόλμη
σα νά βγώ μέ θάρρος καί έσκαρφάλωσα έπάνω 
στό μπουφέ είς άναζήτησιν τοΰ τυριοΰ·

Τήν στιγμή όμως πού τά βρήκα καί ετοιμα
ζόμουν νά φάγω λιγουλάκι άπό τήν γωνιά του 
ακόυσα πατήματα καί είδα τήν κυρία τοϋ σπι
τιού νά έρχεται μέσα.

Τήν κοίταξα μέ φόβο περιμένοντας νά τ ίν 
δώ νά μέ κυνηγά μέ κανένα ξΰλο.

’Εκείνη όμως μ’ εκοίιαξε καί χωρίς νά πϋ 
τίποτε έβγήκε σιγά, σιγά πάλι έξω.

— "Ωστε στ’ άλήθεια λοιπόν οί άνθρωποι 
άποφάσισαν γιά μιά- μέρα νά μήν ε ίνα ι κακοί μέ 
τά ζώα, είπα  μέσα μου.

Καί γεμάτο χαρά άρχισα νά ροκανίζω τό 
ώραΐο τυρί.

Σέ λίγο δμως ξανάκουσα βήματα καί είδα 
πάλι τήν κυρία καί τήν κόρη της νά μπαίνουν 
μέσα στό δωμάτιο.

Αύτή τή φορά νά σάς πώ τήν άλήθεια δέν 
φοβήθηκα καί πολύ.

— Νά δής, είπα , πού θ ’ άρχουνται νά μοϋ 
φέρουν καί κανένα μπισκότο γιά  φροΰτο!

Καί πραγματικά είδα τήν κόρη πού κρατοΰοβ 
ένα χερίεργο κουτί χού είχε κάτι μέσα...

Ή λ θ α ν  σιμά μού. Έ γώ γιά^μιά στιγμής νό
μισα πώς θά μέ χτυπήσουν καί έκανα νά φύγω.

Μά εκείνες άφηκαν τό κουτί χάμω μέ προ
σοχή καί υστέρα έβγήκαν πάλι έξω χωρίς θόρυβο.

Γύρισα καί κοίταξα τό κουτί. Ή τα ν  συρμά- 
τινο καί είχε άπό τήν μιά πλευρά μιά πόρτα 
ανοιχτή· Στό βάθος είδα νά κρέμμεται ένα κομ
μάτι ζαμπόν.

Γεμάτο χαρά γιά τόν ορεκτικό μεζέ έτρεξα 
στό κουτί, μπήκα μέσα καί σήκωσα τή μουσοΐδα 
μου νά δαγκώσω τό ζαμπόν.

Αλλοίμονο μου! Έ νας τρομερός κρότος 
μ’ έκανε νά τιναχθώ. Ή  πόρτα τοΰ κουτιού εί
χε κλείση ξαφνικά καί βρέθηκα κλεισμένο στή 
συρμάτινη φυλακή μου.

Έτρεχα σαν τρελλό ψάχνοντας μιά τρύπα 
γιά νά βγώ. Μά δέν εΰρισκα πουθενά,

Καί τήν ίδ ια  στιγμή άκουσα κάτι τρομερά γέ
λια καί είδα πάλι τήν κυρία καί τήν κόρη νά 
μπαίνουν στό δωμάτιο.

— Τόν πιάσαμε! τόν π<άσαμε! φώναζαν καί 
ή δυό των.

Τ ις κοίταζα παρακλητικά μέ τά «φοβισμένα 
μου μάτια σαν νά τούς έλεγα νά μέ λυπηθοΰν».

Μά πού!! Ή  κόρη πήρε τή φάκα καί τήν έ
βγαλε έξω στήν αύλή.

Τήν άκουσα νά φωνάζη:
— Ψ ιψ ίνα ! ψ ιψ ίνα ! έλα έδώ!
Είδα τήν γάτα πού έρχότανε τρέχοντας.
Ή  κόρη άκούμπισε κάτω τή φάκα καί άφοϋ 

μ’ έδειξε στή γάτα ετοιμάσθηκε ν ’ άνοιξη τήν 
πορτίτσα καί νά μέ παραδόση στά νύχια ιοΰ θη
ρίου.

Ή  τελευταία μου στιγμή έφθασεΠ Ή  πόρ
τα άνοιξε. Τό πόδι τής γάτας, ένα πελώριο πόδι 
μέ κάτι τρομερά νύχια, πεταμένα έξω, χώθηκε 
μέσα στή φάκα, μ’ έπλησίασε καί... στό τίναγμα 
άπάνω πού έκανα νά ξεφύγω τό γάντζωμα, ξύ
πνησα!!

Ναί παιδιά μου! Ή τα ν  εύι;υχώς όνειρο!
Δέν ήμουν ποτέ πονιικάκι καί έτσι δέν είχα 

τήν δυστυχία νά δοκιμάσω τήν αγάπη τών αν
θρώπων.

ΦΙΓΚΑΡΩ

μια γ τ α ν α ρ χ α ι α  α ς κ η ς ι ς

Π Ω Σ Π Α ΙΖ Ε Τ Α Ι Τ Ο  Σ Κ Α Κ Ι
10. Γενικώς πάσα άτακτος κίνησις θεωρεί

ται ώς καλώς γενομένη έφ’ δσον ό αντίπαλος 
εχαμε την ακολουθον ιδικήν του κίνησιν χω
ρίς νά τό άντιληφθή.

11. Ο Βασιλεύς είναι «ηάτ»  δταν δέν δύ
εται νά κινηθή από τήν θέσιν του καί δταν 
δεν εχει νά κίνηση κανένα άλλο πιόνι ή ά- 
ξιωματικόν.

Π αράδειγμα. Οπως βλέπετε είς τόν π ί
νακα 1 ο μαϋρος Βασιλεύς εχει χάση δλα 
τον τα κομματια, εμεινε μονος είς τήν κά· 
ζαν ΐ)8 καί είναι η σειρά του νά παίξη Δέν 
ημπορεΐ δμως νά κινηθή πουθενά. Διότι 
εις μέν τήν κάζαν Τ|8 τόν απειλεί ή άσπρη 
Βασίλισσα, είς τήν κάζαν θ7 τόν απειλεί ο 
άσπρος Πύργος είς δέ τήν κάζαν η7 τόν α 
πειλούν συγχρόνως καί ή βασίλισσα καί 6 
Πύργος.

Επομένως ο μαΰρος Β. είναι «πάτ» καί 
ΐ] παρτίδα ακιρος διότι κανείς δέν κερδίζει 

“ β γ δ ε ζ η θ

β γ 6 β C η 
*Π ίναξ 1. Πάζ·

Γι’ αύτό δ·αν εύρισκόμεθα πρός τό τέ- 
1ος μιάς παρτίδας πρέπει νά προσέχωμε 
πολύ νά μή γίνη «πάτ». Διότι δταν ό αντί
παλος είναι ασθενέστερος καί έ'χει όλιγώτε- 
ρα κομμάτια προσπαθεί πάντοτε νά γίνη 
«πάτ» διά νά μή χάση.
_ 12. Τό παιγνίδι τελειώνει δταν ό αντίπαλος 
ασιλεύς γίνη» μάτ» δταν προσβληθή δηλα

δή από ενα εχθρικόν κομμάτι καί δέν εχει 
νά φυγη είς καμμίαν άλλην θέσιν καί επο
μένως αιχμαλωτίζεται.

Παράδειγμα βλέπετε είς τόν πίνακα 2.
1 ό άσπρο άλογο έκινήθη είς τήν θέσιν 

γ7_ κοί δίδει «σάχ» εις τόν μαΰρον Βασιλέα 
ο όποιος δμως δέν £χει νά κινηθή πουθενά 
άφοϋ αί γύρω του κάζες α7, β7 καί β8 κατέ- 
χονται άπό τά μαΰρα πιόνια καί τό μαΰρο 
άλογο. Γίνεται λοιπόν «μάτ» κοί κερδίζουν 
οί άσπροι.

δ ε ζβ γ η θ

Πίναξ 2, « Μάτ»

13. Συμβαίνει συχνά πρός τό τέλος μιάς 
παρτίδας ό ενας παίκτης νά μείνη μόνον μέ 
ενα ή δύο άξιωματικούς απέναντι τοϋ αντιπά
λου β σιλέως ή καί μέ ενα μόνο κομμάτι. Εις 
τοιαύτην περίπτωσιν τό «μάτ» είναι μέν 
δύσκολον άλλ’ ό'χι καί αδύνατον εάν ό παί
κτης είναι μελετημένος.

Τέτοια δύσκολα «μάτ» είναι τό τοΰ "Α
λόγου καί τοΰ Τρελλοΰ εναντίον μόνον τοΰ 
έχθροϋ Βασιλέως, τό τοϋ Πύργου καί ’ τοΰ 
Τρελλοΰ εναντίον Πύργου καί Βασιλέως καί 
τό τής Βασιλίσσης εναντίον Πύργου καί Βα- 
σιλέως.

’Επειδή δμως τά «μάτ» αύτά, δπως θά 
ίδωμεν άλλοτε, χρειάζονται μαθηματικούς 
υπολογισμούς καί πιθανόν ενας παίκτης νά 
μήν ήμπορή νά τούς κάμη, τοϋ παρέχεται 
συνήθως τό δικαίωμα νά κάμη 60 κινήσεις 
μετά τάς οποίας εάν δέν κατορθώση νά κά
μη «μάτ» ή παρτίδα γίνεται «ρεμίζ» (re
mise) δηλαδή ακυρώνεται διότι κανείς δέν 
κερδίζει. Αυτοί είναι οί γενικοί κανόνες τοϋ



παιγνιδιού τοΰς οποίους πρέπει νά άκολουθή 
ενας παίκτης.

Πρέπει δμως άκόμη νά έχουν ύπ’ ό'ψιν 
των οί παΐκται, μερικάς γενικάς άρχάς’ τάς 
οποίας δέον νά εφαρμόζουν καί τάς οποίας 
θά μάθουν συν τώ χρόνω.

Μιά γενική αρχή είναι νά φροντίζετε νά 
βγάζετε εγκαίρως δλους σας τούς αξιωμα
τικούς άπό τήν αρχή τοΰ παιγνιδιού, ώστε 
νά μπορείτε νά τούς διαθέσετε διά μίαν 
έπίθεσιν.

Επίσης νά μήν αφήνετε ποτέ ακάλυ
πτον τόν Βασιλέα σας, δ οποίος πρέπει νά 
προστατεύεται άπό ενα ή δΰο πιόνια τουλά
χιστον.

"Ολα αύτά δμως θά τά μάθετε βαθμηδόν 
άπό τό ερχόμενον μάθημα, δπότε θ ’ άρχί- 
σωμε πλέον νά παραθέτωμε τά «κλασσικά» 
λεγάμενα άνοίγματα, τά όποια είναι μαθη- 
ματικώς υπολογισμένα, και θά σας βοηθούν 
νά παίζετε καλό σκάκι. ς κ α κ ις τ η ς

t5K γκαμήλα και ό οζραζιώζης
"Οταν οί "Αγγλοι πουλεμοϋσαν στό Σου

δάν, είχαν λάβη μέρος σέ μερικές μάχες ποΰ 
υπήρξαν πράγματι εξοντωτικές.

Σέ μιά άπ’ αύτές ένώ πλήθος νεκρών ή
σαν ξαπλωμένοι στήν πυρωμένη άμμο, ενας 
"Αγγλος στρατιώτης διέκρινε μιά γκαμήλα 
πού ήταν πεσμένη χάμω πληγωμένη βαρυά 
και στό πλάϊ της καθόταν περίλυπο έ'να 
νεογέννητο της.

*0 ’Άγγλος στρατιώτης μαθημένος άπό 
παιδί νά άγαπάη τά ζώα αίσθάνθηκε τήν 
καρδιά του νά ραγίζει σ’ αύτό τό θέαμα, 
καί επωφελούμενος άπό τήνήρεμία πού είχε 
άκολουθήση επειτα άπ ι τό πανδαιμόνιο 
τής μάχης έπλησίασε τήν γκαμήλα, τής εδε - 
σε τήν πληγή της καί δταν τήν είδε λίγο 
καλλίτερα τήν έβοήί)ησε νά σηκωθή καί τήν 
έτράβηξε μαζύ του.Τό νεογέννητο παιδί της 
εσπευσε νά τήν άκολουθήση, κι’ οταν λίγες 
μέρες άργώτερα τό άπόσπασμα, Είς τό όποιον 
άνήκε ό "Αγγλος στρατιώτης έστέλνετο πί
σω στήν ’Αγγλία, ή γκαμήλα καί τό παιδί 
της, έπεβιβάζοντο μαζύ μέ τόν καινούριο, 
άφέντη τους στό πλοίο γιά τήν Μεγάλη Βρετ- 
τανία.

Τά βάσανα της δμως δέν έτελε'ωσαν ώς 
έδώ. Έώς δτου φθάσει τό άπόσπασμα στό 
Λονδίνο έπέρασε άπό χίλιες δυό κακουχίες, 
καί ή δύστυχη γκαμήλα μέ τό παιδί της ή
ταν σέ κακά χάλια. "Οταν ό ’Άγγλος στρα

τιώτης θέλησε νά τήν όδηγήση στό Ζωολο
γικό Κήπο γιά νά τήν προσφέρη σ’ αύτόν, 
ό Διευθυντής του έδίστασε πολύ νά δεχ- 
θή τό δώρο πού τοϋ έφερναν, γιατί βλέπον
τας πώς άπό τήν αδυναμία ή καμπούρα τής 
γκαμήλας ειχε εντελώς έξαφανισθή έκατά- 
λαβε πώς ή κατάστασις της ήταν απελπι
στική. Καθώς είναι γνωστό ή καμπούρα 
τής γκαμήλας άποτελείται άπό λίπος, καί 
σ’ αύτό τό λίπος οφείλε αι ή μεγάλη της 
αντοχή.

Τέλος δμως μπροστά στις παρακλήσεις 
τοΰ στρατιώτου ό Διευθυντής έδέχθηκε νά 
κράτηση γιά λίγο τήν γκαμήλα καί νά ίδή 
τί θά άπογίνη.

Καί πράγματι, σιγά-σιγά μέ τις περιποιή
σεις καί τό καλό φαγητό τόσο ή μητέρα δσο 
καί τό παιδί συνήλθαν, καί εφθασε ήμέρα 
πού τά δύο αύτά ζφα συνεκέντραιναν πλήθος 
κόσμου στόν Ζωολογικό Κήπο, πού έπήγαι 
νεν νά θαυμάση τά έξωτικά έκείνα ζφα.

Αύτό μά; διδάσκει πώς ή περιποίησις 
καί ή καλή δίαιτα είναι τόσο απαραίτητα 
στά ζφα δσο καί στόν άνθρωπο, καί πώς 
έ'να άλογο, έ'να μουλάρι ή έ'να γαϊδουράκι 
θά μάς προσφέρη πολύ μεγαλείτερες ύπη- 
ρεσ^ς αν φροντίζωμε πρωτίστως, νά έχουν 
τήν άνάπαυσι, τήν καλή τροφή, καί τήν πε- 
ριποίησι πού τούς χρειάζονται.

Το Γκαρσόνι
Τό 1848 πού έβασίλευε στή Γαλλία το 

’Ελευθερία, Ίσότης, ’Αδελφότης μπαίνει έ
νας κύριος σ ’ ένα καφενείο καί ζητεί νατού 
φέρουν κάτι.

— Γκαρσόν, ένα καφέ! φωνάζει.
— Δέν είμαι πιά γκαρσόνι, τοϋ άπαντά 

ένας μικρός, τώρα είμαστε δλοι ίσιοι.
— Καλά λοιπόν, φίλε μου, φέρε μου ένα 

καφέ.
Ό  μικρός φέρνει τόν καφέ καί δταν βλέ

πει τό πελάτη νά σηκώνεται νά φύγη χωρίς 
νά τοΰ άφήση έ'να μικρό φιλοδώρημα τοΰ 
φωνάζει: I

— Έ , κύριε, δέν μοΰ αφήσατε «πονρ 
μπουάρ».

— Ά  ! φίλε μου, άπαντά ό κύριος μήν 
ξεχνάς δτι είμαστε ίσιοι καί ποτέ δέν θά ε
πέτρεπα στόν εαυτό μου νά προσβάλω Ιναν 
ίσιο μου δίδοντας του «πούρ μπουάρ».

’Από τήν ήμέρα εκείνη ό μικρός έδέχθη
κε εύχαρίστως νά τόν ξαναλένε γκαρσόνι.

Λ Π Ο Α Λ ΙΙΝ  K m  Α Λ Φ Η Η
Κείνο το βράδυ ό Λ άμπης κο ιμήθηκε  

άολυ αργα. Δεν τον άφηνε  νά ήσυχάση η 
δόξα της Αννας !  Σκυφτός  στήν Μυθολο
γία του, έψαχνε, ώρες ολόκληρες, νά βρή 
χάη ώρα ΐο  κ ι ' α ύ τ ό ς  γιά τόν ’Απόλλωνα, 
mov νά μήν τό ξέρη ή ’’Αννα, κα ι νά τό δι- 
ηγηΰή σ τά μικρότερα αδέρφια του. ’Έτοι 
την αλλη μερα βρισκόταν στις δόξες του!

Λλατε να σας δ ιηγηΰώ  τί έ’παθε  ό 
’Απόλλων, που περιφρόνησε τόν μ ικρό Θεό 
"Ερωτα, τόν γυιό τής ’Αφροδίτης.

Η Κλείω κα'ι ό Παύλος κάθ ιααν κοντά 
τον και κάρφωσαν άπάνω του, γεμάτα πε
ριέργεια τά μεγάλα έξυπνα μά τ ια  τους. Μά 
αυτός δεν ελεγε ν ’ άρχίση. Περίμενε τήν 
"Αννα γιατί, αυτήν ήθελε νά καταπλήξη  με 
?>/ σοφία του !

— 'Άννα, ελα ν ’ άκούσης κατι ώρα ΐο  πού 
Μ διηγηθώ.

— Πολύ ευχαρίστως, ε ίπε ή "Αννα, πού  
<5sv κρατούσε ποτέ κακία.

— Μιά μέρα ό ’Απόλλων είδε κοντά του 
τό μικρό φτερωτό θεό, τόν 'Έρωτα, μέ τή 
φαρέτρα του γεμάτη βέλη, κρεμασμένη στόν 
ωμο, και μέ τό τόξο τεντωμένο στό χέρι.

— Νά σοΰ πετύχη κυνηγάρης ! ε ίπε μέ 
περιφρόνησι ό θ εό ς  τοΰ κυνηγιού στό μι· 
κρό γυιό τής ’Αφροδίτης.

Δέν σοΰ γεμ ίζω τό μ ά τ ι ;  απάντησε ό 
μικρός θ εό ς  πεισμωμένος, τό καλλίτερο  
ποΰχεις νά κάμης ε ΐνα ι ν ’ αποφυγής τά 
βέλη μον.

Ό Θεός τοΰ κυνηγιού, ό περ ίφημος το
ξευτής, γέλασε σαρκαστ ικά  και τό δυνατό  
γέλοιο του πείραξε πολύ τόν μ ικρό  Θεό.

— Στάσου κα ι βλέπουμε, είπε, κ ι ’ άφοϋ  
βοότηξε ενα βέλος του στήν αγάπη, τόξευσε 
τον 'Απόλλωνα καθώς εφευγε. Τήν ίδ ια  
οτιγμή, απέναντι φάνηκε ναρχεται ή ώραία  
Νύμφη τώ·.· δασών, ή Δάφι η. "Ενα αλλο 
βέλος, βουτηγμένο αυτό στό μ ίσος, βρήκε 
τψ καρδιά τής κοπέλλας. Ά πό  κείνη τήν 
(ορα ό Θεός τοΰ ήλιου αγάπησε τήν Νύμφη  
τών δασών, ένώ εκείνη τόν ιι ίσησε θ α νά σ ι 

μα. Τήν κυνηγούσε παντοΰ, 'έτρεχε νά τής 
μ ιληση κ ι '  αύτή εφευγε τρομαγμένη. Στό 
τέλος, απελπισμένη, παρακάλεσε τόν Δία νά 
την λυπηθή  και νά τήν λυτρώση. “Ετσι, τήν 
ωρα που  ο Α πολλών κόντευε π ιά  νά τήν 
φταση, η ωραία νύμφη καρφώθηκε στή γή 
και τά χέ(>ια της, υψωμένα σέ προσευχή, 
έγιναν κλώνοι μέ καταπράσ ινα  φύλλα και 
τό ώρα ΐο  της σώμα μεταμορφώθηκε σέ 
δροσερο δέντρο. Ά πό τότε ή δάφνη, γιατί 
σ ' αυτό τό δέντρο μεταμορφώθηκε ή νύμφη  
τοΰ δάσους, εγινε τό ιερό φυτό τοΰ Α π ό λ 
λωνα, κ ι '  δοοι νικούσαν στούς αγώνες του, 
επερναν ενα δάφνινο στεφάνι. 'Έτσι τι
μωρήθηκε γιά τήν υπερηφάνεια του ό γυιός 
τής ξανθόμαλλης Λητούς.
■ — Τί ώρα ϊα  πού δ ιηγείτα ι ό Λάμπης, 

είπε χαρούμενη ή Άννοΰλα, και φίλησε τόν 
άδελφούλη της. Κ ι ’ αύτός, πού τή νόμιζε  
ζηλ ιάρα σάν τόν εαυτό του, συγχινήθηκε γιά  
τήν καλωσννη της και τήν αγάπη της, κα'ι 
τής ανταπέδωσε μ ’ δλη του τήν καρδ ιά  τό 
φ ιλ ί της.

ΣΟΦΙΑ Μ ΑΥΡΟΕΙΔ Η—Π ΑΠΑΛΑ ΚΙ 

3 ί  ρωζοφανης θρίαμβος
Σ’ έ'να θέατρο στό Παρίσι άνοιξε έ'να βράδυ 

ή σκηνή ενώ ή πλατεία καί τά θεωρεία 
φιλοξενούσαν έ'να μόνον θεατή.

Ό  προ)ταγωνιστής έθεώρησε τραγικό νά 
εξάντληση έπί τρεις ώρες τήν τέχνη του γιά 
τήν παοευρισκομένη μονάδα. Γ ι’ αύτό πλη
σίασε είς τό άκρον τή: σκηνής καί έρώτησε 
τόν μοναδικό θεατή.

— Κύριε, επιμένετε νά παρακολουθήσετε 
τήν παράστασι;

— ’Όχι κοί τόσο, κι’ αν θέλετε νά τήν ά- 
ναβάλετε δέν πειράζει.

— Πολύ καλά, τότε περάστε στό ταμεΐον 
νά σάς έπιστρέψουν τά χρήματα σας.

— ’Όχι, κύριε, είναι περιττό.
— Μά σάς παρακαλώ, τό απαιτεί ή δικαι

οσύνη.
— Σάς είπα δτι είναι περιττό.
— Μά δέν σάς καταλαβαίνω.
— Νά σάς εξηγήσω, είμαι τζαμπατζής.
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Π Ε Ρ ίΠ Ε Τ Ε Ιβ Α Ε Σ  Μ Υ Θ ΙΣ Τ Ο Ρ Η Μ Α

« ’Αγαπητέ μον  Ρολάνδε,
*Εϊνε μόλις μ ιά  ώρα που εφθασα και 

πρέπει νά φύγω αμέσως. Ό  κ. Γουέμπς  
εινε ενας οωβ ιός  ’Αμερικανός πον δεν εν
νοε ί νά χάνη οντε λεπτό. Με περνει μαζν  
του ώς πρώτο ραδιοτηλεγραφητη στο ατμό
πλοιο πον ένανλωσε, θ ά  ε ίμα ι δ μονος 
Γάλλος. Δεν έπρόφθααα άκόμη νά ίδώ τόν 
“Αγιο Φραγκίσκο, γιατί μόλις εφθασα έ- 
χρειάστηκε νά ξαναφύγω. *Ολα γίνονται 
με ακατανόητη βία, σά  νά μας κυνηγούν. 
Πιστεύω νά σας βρή ατό Κ ά ϊρ ο  το γραμ- 
μα  μου καί σας εύχομαι καλη Ιπ ιτνχ ία ,

<Σέ φιλώ καθώς και τόν μ ικρό  
« Ά λ φ ρ έ δ ο ς *

Ό  μικρός ήμουνα έγώ κα ί δμως α ισ θ α 
νόμουνα πώς δεν ημοννα π ια  μ ικρός απο  
την ημέρα που ε ίχα αρχίσει τη σκληρή  
προπόνησ ι νπό την άρχηγια τοϋ Ρολανδον.

— Κ αϋώ ς  καταλαβαίνω, ε ίπεν δ ξάδελ- 
φός μον, είδε κ ι ’ ό Άλφρέδος τον Αγιο 
Φραγκίσκο δσο ε ίδαμε κ ι ’ εμείς τό Κ ά ϊρο !

— Α λήθε ια , άπήντησα μ ’ ενα αναστε
ναγμό, μά Άς έλπ ίσωμε πώς άλλοτε θ αμα -  
στε π ιό  τνχεροί.

— "Ας τό έλπίζωμε, Ζεράρ. και τό αύ 
άς ντυθούμε, είνε έννέα ή ώρα Κ α ι  τώρα  
τοκίνητο θ ά  μας  περιμένη. Πρέπει νά βια  
σθοϋμ ΐ .  Αϋριο τέτοια ώρα θάμαστε  στη 
Βομβάη.

Έτελειώσαμε δλες μας  τίς ετοιμασίες, 
αποχα ιρετ ίσαμε τους δ ιαφόρους επ ίσημους  
“Αγγλους και Α ιγυπτίου : κα ι επ ιβ ιβαστή
καμε τής τορπέντο πού έφυγε με τη μεγα- 
λειτέρα ταχύτητα κα ι με τους φάρους της 
άναμένους, δ ιευθύνομένη πρός τό αερο
δρόμιο.

Ε ίδα σάν σε αστραπή  τήν ταράτσα τοϋ 
ξενοδοχείου, τά φο ιν ικοε ιδη τοϋ πάρκον, 
τους φωτισμένους δρόμους, τή γέφυρα τοϋ 
Νείλον με τά δνό μαρμάρ ινα  λεοντάρια και 
υστέρα απλώθηκε μπροστά  μας  ενας δλο'ι- 
σιος δρόμος πον φωτιζόταν άπό τό αση
μέν ιο και δ ιάφανο φώς τοϋ φεγγαριού.

Έ φθάσαμε  στό αεροδρόμιο λίγο π ιό  ε

νωρίς άπό τήν ώρι· ( J k
σμένη ώρα κα ι τό άε- K r  JK w PgW
ροπλάνο μας  όλόλεν-
κο σάν ενα τεράοτιο
πουλί με τά φτερά
απλωμένα, ήταν πε-
ρ ιτριγυρ ισμένο άπό
δημοσιογράφους, φω
τογράφους,άστννομικούς και άπειρο πλήθος 
που έπερίμεναν τήν άναχώρησί μας.

Κάτω  άπό τό θ α μ π ό  φώς τοϋ φεγγαριον 
τό άεροπλάνο μας φαινόταν  σάν ενα μεγά
λο προ ϊστορ ικό  ερπετό και καθώς ό άνε
μος έκοννοϋσε άπό καιρό σε καιρό τα α
πλωμένα του φτερά φαινόταν σάν κάτι τι 
ζωντανό.

Δεν ε ίχαμε άνταλλάξη λέξι με τον Ρο
λάνδο σ ’ δλη τή δ ιαδρομή, γ ιατ ί μας  α· 
πασχολοϋσε κα ί τους δυό τό μέλλον και 
μ ία  που pi άνησηχίες μας ήταν δμοιες ε&ε- 
ωρούσαμε περιττό νά τίς άνακοινώνωμε ο 
ενας στόν άλλον.

“Οταν έφθάσαμε ή πρώτη δουλειά τον 
εξαδέλφον μον ήταν νά επ ιθεώρηση τφ  
αποθήκην  τής βενζίνης ένώ έγω καθώς 
εξέταζα τής ρόδες κα ί τά φτερά είδα δυο 
μάτ ια  καρφωμένα άπάνω  μου με μίσος και 
σαρκαστ ική  ειρωνία. τΗταν δ Άβδουλ Κάρ 
που δεν θά  είχε ξεχάση τό πρω ϊνο  επει
σόδιο καί θ ά  ήλθε γιά νά μάς καταρασθή. 
Κ άτ ι έψιθύρισε, ε ίδα  τά χείλη τον να κουνι
ούνται καί δταν έρώτησα κάποιον άστυνο- 
μ ικό  νά μοϋ έξηγήση τί έλεγε, με ε κ π λφ  
μου ακόυσα αντή τή φράσι που άπηυθηνε- 
το α ’ εμέ άποκλειστηκώς.

—*0 ’Αλλάχ μ α ζ ύ  σου !
Δεν ε ίχα καιρό γιά χάσ ιμο  σε ψυχολο 

γίες, έπήδησα στή θέσι μου κοντά στον 
Ρολάνδο καί σε λίγο υπό  τάς ουρανομψ  
κεις ζητωκραυγάς καί μέσα σε μ ιά  φρε
ν ίτ ιδα  ενθουσ ιασμού άπεγειωνόμεθα.

Σέ λίγο ή χώρα τών Φαραώ δεν ηταν 
παρά  ενα μαύρο στ ίγμα που ολοένα χανό
ταν στό άπειρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ  
Μ έοα  στή  Θύελλα

“Οταν έξηφανίσθηκαν τά τελευταία φώ
τα τής Α ίγνπτιακής πρωτενούσης ήταν π ε 
ρασμένα μεσάννχτα . Σχ ίζαμε  τό άπειρο με  
μιά ταχύτητα καταπληκτ ική  καί κάτω άπό  
μας ήταν μ ία  άβυσσος σκοτεινή. “Ενας δυ
νατός άνεμος φυσούσε, μ ά  ό Ρολάνδος με 
επιδέξιους χειρ ισμούς κατώρθωσε  ν ’ άπο- 
φεύγη τίς άπότομες επιθέσεις.

Ή  ννκτερ ινή μας  πτήσ ις  κράτησε πέντε 
ώρες, στό δ ιάστημα  τών όποιων δέν άν- 
χαλλάξαμε λέξι καί με τίς πρώτες αχτίδες 
τοΰ ήλιον ε ϊδα  κάτω άπο τό άεροπλάνο μας  
ιήν ολόλευκη σιλουέττα μ ιά ς  πόλεως. “Η 
ταν ή Μέκκα ή περ ίφημη πρωτεύουσα τών 
Μουσουλμάνων ή ιστορική, πον αηγκεντρώ- 
νει χιλιάδες προσκυνη τάς α τόν τάφο τοΰ 
Μωάμεθ.

’Εξακολουθήσαμε κανον ική πορε ία  γιάτι 
είχαμε άκόμη τρεις ώρες ώσπου νά φθα-  
οονμε σ τ ή · Βομβάη, άλλά έν τώ μεταξύ δ 
ανεαος είχε δνναμώση κατά πολυ ανησυ
χαστικόν τρόπον.

Διέκρινα μ ιά  σύσπασ ι πον δέν μοΰ  άρε
σε διόλου στό μέτωπο  τού Ρολάνδου κα ί τό 
πρόσωπο του εξέφραζε μ ιά  άνήσηχη έκ- 
πληξι.

— Τί συμβαίνει ; τόν έρώτησα άρκετά 
φωνακτά γ ιά  νά μ ’ άκούση.

— Τό πηδάλ ιο  δέν λειτουργεί, μοΰ  άπήν-  
τηαε.

Αίσθάνθηκα ενα ρίγος. * Η άπάντησ ις  τοϋ 
Ρολάνδου μοϋ  έφάνηκε σάν άπειλή. Τό άε
ροπλάνο μας  δέν δ ιηυθύνετο παρά  πρός ά- 
νατολάς, άλλά εκανε τους π ιό  άπότομους  
ελιγμούς. ”Εμοιαζε σάν χαρτένιος  αετός 
που τόν πέρνει δ άνεμος. ’Έξαφνα ενα δυ 
νατό ρεύμα άνέμον μάς  έκαμε νά στριφο- 
γνρίσωμε κ ι ’ υστέρα τό άεροπλάνο μας  έ
πήρε διεύθυνσι πρός νότον.

Ό Ρολάνδος με τά δυό του χέρια σφ ιγ 
μένα έπάνω ατό βολάν είς μάτην  π ροσπα 
θούσε νά γίνη κύριος τής καταστάσεως. Τό 
πηδάλιο δέν έλειτουργοΰσε καθόλου καί ε ί 
χαμε μείνει στή δ ιάθεαι τών στοιχείων.

Έσκυψα γιά νά ρωτήσω κάτι τόν Ρ ο 
λάνδο μά  έκείνη τή στ ιγμή ενα δυνατώτερο 
φύσημα τοΰ ανέμου μάς  έτίναξε άπότομα  
καί ή ρόδα τοΰ βολάν πετάχθηκε, έκτύπη- 
οε τόν ξάδελφο μον  ατό μπράτσο  καί νοτε

ρά στό μέτωπο καί αφού διέγραψε μ ιά  κ αμ 
πύλη έχάθηκε ατό άπειρο...

'Η καταστροφή είχε γίνει μέ τόσο αστρα
π ια ία  ταχύτητα, ώστε μάς άφησε σάν άπο 
λιθωμένους, άλλά δταν πέρασε ή πρώτη έν- 
τύπωαις ε ίδαμε δτι δ μοτέρ έλειτουργοΰσε 
άκόμη, πράγμα  που θά  μάς εμπόδ ιζε  νά 
πέσωμε άπότομα, άλλά χωρίς καί νά βοηθή  
τόν πιλότο νά δδηγή τό άεροπλάνο δπου 
ήθελε.

— Πώς έγινε αυτό, Ρ ολάνδε ; έφώναξα  
καί δ έξάδελφος μου μέ τά δόντια σφ ιγμένα  
καί τά μά τ ια  απλανή έκούνησε τό κεφάλι 
μ ’ ενα πικρό χαμόγελο.

— Νά μέ πάρη δ διάβολος άν καταλα 
βαίνω τίποτα, έμούγκρισε , τά είχα δλα έπι- 
θεωρήση ένα πρός ενα... ’Έπειτα αν τό δέν 
είναι κάτι πού συμβαίνει εύκολα.., Θάλεγε 
κανείς πώς κάποιο χέρι άνακατεύθηκε...

— Ρολάνδε ! έφώναξα. 'Ο φελλάχος, δ 
Άβδούλ Κ έρ ! Μάς έκδ ικήθηκε γιά τήν κ α μ 
τσ ίκ ια  πού έφαγε... *

— ’Ασφαλώς, είναι δικό τον κατόρθωμα. 
Κ α ί τώρα κινδυνεύομε καί θά να ι θ α ύμα  
άν σωθούμε.

— Τί θά  κάμωμε ’, Δέν θά ταν  προτιμώ -  
τερο νά σταματήσωμε τόν μοτέρ καί νά 
κατεβυϋμε μέ βόλ πλανέ;

— Νά κάνωμε έδώ προσγείωσι ; ’Αδύ
νατον.

•— Κ ι ’ δμως...
■ - “Οχι, αυτό δέν γίνεται θ ά  έξακολον-  

θήοωμε τήν πορεία μας μ ιά  πού δ μοτέρ  
μας φαίνεται νά λειτονργή κανονικά. Μέ 
τή διεύθυνσι πού έχωμε θά  φθάσωμε στό 
λιμάνι τής Μακάλας στήν Αραβία. “Αν 
καταρθώσωμε νά προσγε ιωθούμε έκεΐ δέν 
θέλομε τ ίπ ο τ ’ άλλο.

— Μά ή βενζίνη μας  βρίσκεται στή Μα- 
σκάτη,

— Τό ξέρω μά  τ ί σημασία  εχει αυτό τώρα 
μ ιά  πού χάσαμε τήν παρτίδα. Κ α ί τήν χά
σαμε πρίν άκόμη άρχίσωμε. Νά πάρη  δ 
διάβολος τούς φελλάχονς δλου τοΰ κόσμον.

Σννόδεναε τή φράσι τον μέ μ ιά  χειρονο
μ ία  θυμού  καί δέν ενρισκα τ ί νά τοΰ πώ  
γιά νά τόν καταπραννω.

Ε ξακολουθήσαμε τό ταξε ιδ ι μας σ ιω π η 
λοί καί παρακολουθούσα μ ’ εντατική π ροσ 
οχή καί τόν παρομ ικρό  κρότο τού μοτέρ πού  
ήταν ή μόνη μας σωτηρία.



προβλήτα? πλευρήσεως 
άτμοπλοίων μέ γερα
νούς φορτοεκφορτώσε 
ως, μέ λιμενικά ύπόστε 
γα και άλλα.

’Ήδη μποροΰν ευχε
ρέστατα νά πλευρίζουν 
εις τον λιμένα Πειραι
ώς 7—8 φορτηγά πλοία 
4—5 επιβατικά και 20 
—25 τής ακτοπλοΐας, 
επικοινωνούν δέ δλα 
μέ την ξηυάν μέ κλιμα- 
κογέφυρες καί οί βάρ
κες έ'χουν τεθή εις α
χρηστίαν.

Ό Πειραιεύς από βι
ομηχανικής άπόψεως εί
ναι τό μεγαλείτερο κέν- 
τρον τής Έλλάδο:, διότι περιλαμβάνει σχε
δόν δλους τούς κλάδους τής βιομηχανίας.

Έχει λατομεία παντός είδους, αλευρό
μυλους, εργοστάσια σοκο/άτας, κονσερβών, 
αεριούχων ποτών, μακαρονίων καί ζυμαρι
κών, λιπασμάτων, πυρίτιδος, φαρμακευτι
κών προϊόντων, σάπωνος. "Εχει οικοδομι
κά: βιομηχανίας, μεταλλουργικός, μηχανο

λογικός, βιομηχα
νίαν δέρματος, ξύ
λου, νημάτων, χάρ
του, καπνοΰ. 11ε- 
ρισσότερα τών 350 
εργοστασίω ν πού α
πασχολούν υπέρ 
τιύς 30.000 έργά- 
τας.
Τά ~βρρα ζοϋ 

έΜαροδώνος
’Από πολύ πα- 

ληά εποχή αϊ Ά θή  
ναι έθεωροΰντο ως 
μία πολύ ξηρά πό
λις και τά έ'ργα ύ- 
δρεύσεως πού είχεν 
αρχίσει δ Άδριανός

Τ ό φ ράγμ α  τ©ΰ MapocSwvej
και είχε τελειώσει 6 ’Αντώνιος Ιΐίος ήσαν 
ένιελώς ανεπαρκή. Μεγάλη ξηρασία έμάστι- 
ζε τήν πρωτεύουσαν καί μέ τήν μεγάλην αύ- 
ξησιν τοΰ πληθυσμού πού παρειηρήθη τά 
τελευταία χρόνια τό ζήτημα τή; καλλίτερος 
ύδρεύσεως είχε πολλές φορές μελετηθεί έ'ως 
δτου τον ’Απρίλιον τοΰ 1925 έγινε σύμβα- 
σις μέ τήν ’Αμερικανικήν Εταιρείαν Γιοΰ- 
λεν καί τήν Τράπεζαν ’Αθηνών καί ήρχισαν 
τά έργα ύδρεύσεως, τά όποια έτελείωσαν 
τον Μάϊον τοΰ 1931.

Τά έργα τοΰ Μαραθώνος πρέπει δλοι νά 
τά ίδοΰν, διότι πράγματι είναι ά'ξια μεγάλου 
θαυμασμού καί έ'λνσαν τό ά'λυτον διά τάς 
’Αθήνας καί τά περίχωρα πρόβλημα τής 
ύδρεύσεως.

Έ ν πρώτοις έσχηματίσθη μία μεγάλη τε
χνητή λίμνη στο μέρος ακριβώς πού είχε 
γίνει ή όνομαστή μάχη τοΰ Μαραθώνος τώ 
490 π. X' καί ή λίμνη αυτή έχει χωρητικό
τητα 41.000.000 κυβικών μέτρων δηλαδή 
δσο νερό θά μπορούσαν νά καταναλώσουν 
αί Ά θήνα ι καί τά περίχωρα τρία ολόκληρα 
χρόνια. ’Έχει έκτασι 2.400.000 τετραγωνικά 
μέτρα καί βάθος 54 μέτρα. Έκεΐ μαζεύον
ται τά νερά τών δύο χειμάρρων Χαράδρου 
καί Βαρνάβα καί συγκρατοϋνται μέ τό περί-
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*© ΊαΘμός τ η ; Κ ορίνθβυ  

‘Ο ’tfedtioc ζης ΖΚορίνδου
Ό  ’Ισθμός τής Κορίνθου ως γνωστόν 

συνδέει τήν Στερεάν Ελλάδα μέ τήν Πελο
πόννησο και έγινε τον ’Ιούνιον χοϋ 1893. 
’Έως τότε τά πλοία ήναγκάζοντο^νά κάμουν 
τον γύρο τής Πελοποννήσου. ’Αλλά τήν 
πρώτην ιδέα γιά τό άνοιγμα τού ’Ισθμού 
τής Κορίνθου τήν είχε ό τύραννος Περίαν
δρος, δ δποϊος δέν κατώρθωσε νά έκτελεση 
τό έργον εξ αιτίας τών δυσκολιών που επα- 
ρουσίαζε. "Υστερα από τριακόσια χρόνια δ 
Δημήτριος δ Πολιορκητής άρχισε πάλι^τάς 
εργασίας γιά τη διόρυξι τοΰ Ισθμού, άλλα 
τάς διέκοψε, διόπ οι σοφοί Αιγύπτιοι που 
είχαν επιθεώρηση τά νερά άπεφανθησαν 
δτι τό έργο αυτό ιθά μπορούσε νά έχει δυσά
ρεστες συνέπειες γιά τάς ξηρας πού ησαν
πέριξ ,

’Ακολούθως έμελέτησαν το σχέδιο  ̂ της 
διορύξεως τοΰ ’Ισθμού ο Ιούλιος Καίσαρ, 
δ Καλιγούλας, ύσιερα από ενα αιώνα ο Νε- 
ρο)ν, κατόπιν ό'Ηρώδης ο Αττικός, οί Ε
νετοί ό κυβερνήτης Καποδίστριας και τ ελος 
τό 1882 επί βασιλέως Γεωργίου τοΰ Α'· ε- 
γινεν ή επίσημος εναρξις τών έργων τής 
διώρυγος, τά όποια άνετεθησαν εις μιαν 
γαλλικήν εταιρίαν, έπερατωθησαν δμως απο 
ελληνικήν.

Τό 1884 κατεσκευά- 
σθη ή μεγάλη σιδερέ
νια γέφυρα πού συνδέει 
τήν Στερεάν μέ τήν 
Πελοπόννησον τό δέ 
1893 έγιναν τά εγκαί
νια τής διώρυγοξ, το 
μήκος τής όποιας είναι 
6.3C0 μέτρα τό δέ βά
θος 8 μέτρα.

*0 ’Ισθμός τής Κο
ρίνθου αποτελεί τήν 
συντομωτέραν όδόν γιά 
τά πλοία πού έρχονται 
από τήν Άδριατική 
θάλασσα καί τήν Βό
ρειον Μεσόγειον μέ 8ι· 
εύθυνσιν τό Αίγαΐον ή 
τον Εύξεινον Πόντον.

Ό  9Ζειραιενς
Ό  Πειραιεύς καί από εμπορικής καί από 

βιομηχανικής άπόψεως είναι ή σημαντικό)· 
τέρα πόλις τής 'Ελλάδος καί δ κυριωτεροζ 
της λιμήν. Θεωρείται ό τέταρτος τής Με
σογείου.

Τό λιμάνι τοΰ Πειραιώς μπορεί νά φι 
λοξενήση 150 συγ
χρόνως πλοία, 200 
ιστιοφόρα καί πολ
λά άλλα βοηθητικά 
σκάφη, ’Έχει τρεις 
δεξαμενάς, εκ τών 
οποίων αί δύο εί
ναι ,δημόσιαι καί ή 
μία ιδιωτική τών 
ναυπηγείων Βασι- 
λειάδη.

Σέ πολύ μικρό 
σχετικώς διάστημα 
δ Πειραιεύς έσημεί 
ωσε άλματικήν πρό 
οδον καί μέ τά θαυ
μάσια λιμενικά έρ
γα πού έγιναν τά 
τελευταίο χρόνια έ· 
φοδιάσθη μέ νέους
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(Συνέχεια άπό to προηγούμενον)
Ή ταν στή Γενεύη δταν έγινε ή κλοπή 

στην αίθουσα τών συνεδριάσεων τής Κοι
νωνίας των Ε θνώ ν. Μήπως μέ τήν τέχνη 
του νά μεταμφιέζεται μέ τόση ευκολία επή
ρε τή θέσι κανενός αντιπροσώπου κι’ έτσι 
κατώρθωσε και εισήχθη στήν αίθουσα τών 
Συνεδριάσεων!

Είχε αρχίσει νά τό πιστεΰη δταν έξαφνα 
θυμήθηκε δτι ό Μάκ Δίκσον τίταν επίσης 
σέ τουρνέ στο Σαίν Ναζέρ δταν είχε κλαπή 
κάποια συστημένη επιστολή άπό τήν Τρά
πεζα και στήν Κοπεγ/άγη τήν εποχή τής 
κλοπής τοΰ μαΰρου διαμαντιού.

"Ω! Δεν υπήρχε καμμιά αμφιβολία ό Τζιμ 
Γουΐλσον καί ό Μάκ Δίκσον ήταν ενα καί 
τό αυτό πρόσωπο.

Ό  Ζάκ έτριβε τά χέρια του μ ’ εύχαρί-' 
στησι κ ι’ έλεγε:

— Έ πί τέλους σέ ανακάλυψα κύριε Γου
ΐλσον.

’Έτρεξε αμέσως στη διεΰθυνσι τής ’Αστυ
νομίας καί έζήτησε άκρόασι άπό τον διευ
θυντή, ό όποιος τόν εδέχθηκε αμέσως γιατί 
τό δνομα τοΰ νεαρού μας φίλου ήταν αρκε
τά γνωστό.

— Κΰριε διευθυντά, τού είπε ό Ζάκ, ήλ
θα νά σας ζητήσω νά συλλάβετε τόν μετα
μορφωτή Μάκ Δίκσον απόψε τήν ώρα πού 
θά βγαίνη άπό τό Καζίνο.

— Διάβολε! Καί γιατί; ’Άλλως τε μοΰ 
είναι αδύνατον, δέν έχω ένταλμα συλλή- 
ψεως.

— Δέν έχειε γ ι’ αυτόν, έχετε δμως γιά 
τόν Τζιμ Γουΐλσον.

— Πώς! Αυτός είναι ό Τζιμ Γουΐλσον;
— 'Ολόκληρο; κΰριε διευθυντά.
Εξήγησε εις τόν διευθυντήν πώς είχε

άνακαλύψη δσα ύπεστήριζε καί τό ϊδιο  ̂βρά  ̂
δυ δ Μάκ Δίκσον συνελαμβάνετο ενφ δ 
« Παρατηρητής» έκυκλοφορούσε εις ίδιαιτε 
ραν έκδοσιν μέ δλο το ιστορικον τήξ συλ- 
λήψεως τοΰ τρομερού διαρρήκτου. ^

— Βλέπετε, κύριε διευθυντά, έλεγεν υ

Ζάκ στον διευθυντή τής έφημερίδος του, | 
σας είχα ύιοσχεθή δτι ό Τζιμ Γουΐλσον θά 
συνελαμβάνετο, έκράτησα τήν ύπόσχεσί μου!

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΝΑΤΟΝ 
"Ενας Σ υ να γ ω ν ισ μ ό ς

— Σήμερα, φίλε μου, είπεν ένα πρωί ό 
κ. Μπερνιέ στον νεαρό μας φίλο, θά^σοΰ 
δώσω τήν ευκαιρία νά προσθέσης μια ακό
μη επιτυχία στις τόσες πού έχεις. ^

— Είναι καμμιά σκοτεινή ύπόθεσις, κύ
ριε Διευθυντά;

— ’Αρκετά σκοτεινή. ’Ιδού μέ λίγα λό
για τί συμβαίνει!'Ένας διάσημος επιστήμων 
έκαμε μία σοβαρή άνακάλυψι προωρισμένη 
νά καταπλήξη τόν κόσμο Δεν ξευρει κανείς 
σέ τί συνίσταται αυτή ή άνακάλυψις μά to 1 
μόνο πού ξέρομε είναι δτι θά γίνουν πειρά
ματα επ’ αυτής απόψε στο εργαστήριο τοΰ κ. 
Κάρπ.

— Πού βρίσκεται αυτό τό εργαστήριο;
— Είναι μακρυά μεταξύ Μαράν καί Ρο- 

σέλ δέκα χιλιόμετρα έξω από τήν πόλι.
— Διάβολε! τόσο μακρυά.
— Έδώ έγκειται ή δυσκολία! Πώς θα 

φθάση; πριν άπό τ ο ύ ;  άλλους συναδέλφους 
σου, ώστε νά έχωμε πρώτοι εμείς την ει· 
δησι. Ό  ανταγωνιστής σου Μινουάτής«Μα· 
τέν» θά κάμη δτι μπορεί γιά νά μας προ·
λάβη. ι

— Ά  μπάΐ δέν θά μάς προλαβη. ^ας 
υπόσχομαι μία έκτακτη έκδοσι δυο ωρες 
πριν άπό τήν συνειθισμένη μας ώρα. Φευ· 
γω αμέσως καί θά σας τηλεφωνήσω. ^

— Ό  κ. Καρρώ δπως οί περισσότεροι 
επιστήμονες δέν συμπαθεί διολου τούς̂ δη· 
μιοσιογράφους, αλλά αν φθασης πρώτος 
ϊσως σέ δεχθή. _ , !

— Θά φθάσω πρώτος, κύριε διευθυντά.
Ή ταν δέκα πρωί. ^
— "Αν θέλω νά φ\)άσω εγκαίρως οεν ι 

ποέπει νά χάσω ουτε λεπτό, ειπε. j
Ή ταν αργά γιά να πάρη τό τραίνο, αλλα

εθνμήθηκε δτι έ'νας φίλος ιου αεροπόρος 
τού είχε προτείνει νά τόν πάρη μαζύ του 
σέ μία δοκιμαστική πτήσι πού θά έκανε

Έσταμάτησε τό πρώτο ταξί πού συνήν- 
τησε μπροστά του, καί έδωσε στον σωφέρ 
τήν διεΰθυνσι:

— Στο αεροδρόμιο τοΰ Όρλύ καί δσο 
πιο γρήγορα μπορείς.

Τό ταξί έξεκίνησε καί σέ λίγο περνούσε 
τήν ’Ιταλική πόλη.

— Γιατί δέν πέρνεις τόν δρόμο τής ’Ορ
λεάνης; είπε δ Ζάκ σέ λίγο έκπληκτος.

— Γιατί ξέρω κά'ποιο δρόμο πού πάει 
πιο γρήγορα, άπήντησεν δ σωφέρ, αλλά σέ 
λίγο δ φίλος μας άντελήφθη δτι είχεν πά- 
5ΐ1 εντελώς αντίθετη διεύθυνση καί ά'ρχισε 
ν’ άνησυχή.

— Είσαι τρελλός, είπε, δέν ξέρεις τόν 
δρόμο σου!..

Ό σωφέρ δέν άπήντησε μόνον ηύξησε 
τήν ταχύτητα καί τότε πιά δ Ζάκ δέν ά'ργη- 
σε νά καταλάβη δτι είχε πέση θύμα κά

ποιας συμπαιγνίας. Δέν τά έχασε δμως, έ
βγαλε τό περίστροφό του τό άκούμπισε στο 
κεφάλι τοΰ σωφέρ καί τοΰ έφώναξε:

— Ά λτ ! γιατί άλλοιώς πυροβολώ:
Η απειλή έφερε αμέσως άποιέλεσμα.

. Τό αυτοκίνητο έσταμάτησε απότομα καί 
ο σωφέρ άψήκε τό βολάν τρομαγμένο; κ ι’ 
εσήκωσε ψηλά τά χέρια του.

Τότε δ Ζάκ έκατέβηκε από τό αύτοκί- 
vtlco καί τοΰ έφώναξε:

— Τί σημαίνει αυτό;
— Σημαίνει δτι μέ είχαν πληρώσει νά 

0((ζ πάω μακρυά από τό Παρίσι.
— Ποιος σ’ έπλήρωσε;

— Ό  δημοσιογράφος κ. Λινοκά μοΰ έ
δωσε χίλια φράγκα.

— Ά  ώστε ένδιαφέρεται νά μέ άπομα- 
κρΰνει: Καί πώς ήξερε πώς θά πάρω έσένα;

— ’Ήξερε πώ ; θά πάρετε ταξί καί μέ 
πλήρωσε νά περιμένω κάτω άπό τήν έφη- 
μερίδα σας.

— Θαυμάσια! Τώρα θά μέ πάς αμέσως 
στο άεροδρόμιο χωρίς· νά χάσης ουτε λεπτό.

— Μά...
— ’Όχι αντιρρήσεις. Θά κάτσω στο πλάϊ 

σου καί θά μέ πας δσο π·ό γρήγορα μπο
ρείς. Μή ξεχνάς πώς έχω καί περίστροφο... 
Δέν πιστεύω νά μέ άναγκάσης νά τό μετα
χειριστώ;

Ό  σωφέρ έκατάλαβε πώς δ φίλος μας 
δέν άστειευόταν καί έξεκίνησε αμέσως.

ΤΟταν έφθασαν στο άεροδρόμιο δ φίλος 
τοΰ Ζάκ είχε ήδη άπογειωθή χαί έ'κανε βόλ
τες έπάνω άπό τό άεροδρόμιο.

Ό  Ζάκ χωρίς καθόλου νά τά χάση έζή
τησε αμέσως νά ίδή τόν διοικητή τοΰ αερο
δρομίου καί δείχνοντας τήν ταυτόεητά του 
δέν ά'ργησε νά τό κατορθώση.

(’Ακολουθεί)

Τ ά spyα ζον 3Υίαραδώνος
(Συνέχεια έκ τής σελίδος 267) 

φημον φράγμα, τό όποιον κατεσκευάσθη 
καί θεωρείται ως τό μοναδικόν ίσως φράγ
μα τοΰ κόσμου.

Τό φράγμα αυτό είναι κατασκευασμένον 
άπό σκυροκονίαμα καί είναι σκεπασμένο 
μέ μάρμαρο έχει δέ ύψος 54 μέτρα, μήκος 
285 καί πάχοζ 48 μέτρα.

Τά έργα γιά τήν κατασκευή του ά'ρχισαν 
τόν ’Οκτώβριον τοΰ 1926 καί έτελείωσαν 
τόν ’Οκτώβριον ιοΰ 1929.

Τό νερό τής τεχνητής λίμνης διοχετεύε
ται μέ υπόγειον σήραγγα μήκους 13.399 μέ
τρων εις τήν Χελιδονοΰ διά τήν κατασκευήν 
δέ τής δλης σήραγγος έχρειάσθησαν τεσσε- 
ράμιση χρόνια.

Άπό τό σημεΐον εξόδου τής σήραγγος εις 
τήν Χελιδονοΰ τό ύδωρ διοχετεύεται εις 
τάς εγκαταστάσεις δπου καθαρίζεται, άπ’ ε
κεί δέ διοχειεύεται πάλι εί; αλλας είδικάςέγ- 
καταστάσεις δπου διυλίζεται,ούτως ώστε νά 
καταστή απολύτως πόσιμο καί διαυγές,

Τό δλο σύστημα τών ’Έργο^ν ύδρεύσεως 
υπολογίζεται ικανόν νά παρέχη 75-80 λίτρας 
ήμερησίως άνά κάτοικον διά πληθυσμόν 
800.000 κατοίκων.



Τ ά  ω α ι ρ ν ί  δ ι α  τ η ς  ^ ί ι ^ η ς
Θά θυμάστε βέβαια, παιδιά μου, τί 

τράβηξε ή μικρή μας φίλη ή Λιλή άπό 
τά παιχνίδια της, που δλα μαζΰ είχαν 
αποφασίσει νά τήν εκδικηθούν, γιά τήν 
λίγη αγάπη πού τούς έδειχνε,

'Όταν ή Λιλή επειτα άπο τό μούσκε
μα πούπαθε στο Φάληρο, βρέθηκε μέσα

στο κρεββάτι της, 
δέν μπόρεσε πιά νά 
συγκρατήση τή λύ
πη της και μεγάλα 
δάκρυα άρχισαν νά 
κυλάνε στά μαγου- 
λάκια της.

Τά παιχνίδιατης 
μαζεμένα όλα σέ 
μιά γωνιά τής κά
μαρας της ακόυσαν 
τό κλάμμα της κι 
άρχισαν νά ψιθυ
ρίζουν αναμεταξύ 
τους:

— Τό παραξη
λώσαμε νομίζω, εί

πε ο χαρταετός.
— Πρέπει νά κάνουμε ανακωχή, συμ- 

βούλευσε τό πατίνι.
— Δόξα τώ Θεψ, πού λογικευθήκατε, 

φώναξε άπό μιά γωνιά μιά χαριτωμένη 
κουκλίτσα μέ όλόξανθα μαλλιά. Γιατί 
ο,τι κι άν λέτε εγώ ξέρω καλά πώς ή 
μητεροΰλα μου ή Λιλή, είναι κατά βά
θος πολύ καλή, φθάνει νά δήτε πώς μέ 
σφίγγει στήν αγκαλιά της. Μονάχα νά, 
δέν μπορεί κανείς νά είναι πάντα ήσυχος 
μαζύ της, γιατί άπό τήν μιά στιγμή στήν 
άλλη.δέν ξέρετε πώς θά σάς φερθή. Τώρα 
όμως πιά μέ τά μαθήματα πού τής δώσατε 
είμαι βέβαια πώς θά κατάλαβε, ότι κι 
εμείς τά παιχνίδια δέν είμαστε άψυχα 
πράγματα καί πώς πρέπει νά μάς αγα
πάει στ’ άλήθεια, άν θέλη νά τήν άγα- 
ποΰμε κι έμεΐς.

’Έξαφνα όμως ενώ ή κουκλίτσα έλεγε 
αυτά τά λόγια τό κρεββατάκι τής Λιλής 
άρχισε νά τρίζη.

— Σούτ, σούτ, σούτ ! είπαν τά παιχνί
δια τό ένα στο άλλο.

Ή Λιλή όμως πού κάτω άπό τό απα
λό φώς τού καντηλιού είχε πηδήση εξω 
άπό τό κρεββάτι της έτρεξε κοντά τους.

— Τάκουσα όλα τούς φώναξε, σκου
πίζοντας τά μάτια της, καί πριν κοιμη
θώ θέλω νά σάς πώ, πώς ποτέ, ποτέ πιά 
δέν θά είμαι κακιά μαζύ σας. "Οσο γιά 
σένα, είπε στήν κουκλίτσα της σηκώνον
τας την στά χέρια της καί φιλώντας την 
γλυκά, θά σέ πάρω νά κοιμηθής μαζΰ 
μου, καί θά είσαι άπό σήμερα ή βασιλο

πούλα τών παιγνιδιών μου, γιατί μ’ δλο 
που ήμουνα κακιά μαζύ σου δέν έ’παυσες 
νά μ’ αγαπάς. Μά θά οής, έξ αίτιας σου 
κανένα παιχνίδι μου πιά δέν θάχη παρά
πονα μαζύ μου.

"Οπως τό ΰποσχέθηκε ή μικρή έτσι κ ι’ 
έγινε. Ά πό  κείνη τή βραδυά, ή Λιλή 
χαι τα παιχνίδια τίτ̂ ς ζήσανε σάν αγαπη
μένοι φίλοι.

έ/ΐαιδικο c f i j j io
δ να ς  tfvd flw cB oq  μ ε  ά } ία . ..

Είναι πλούσιος ό άδελφόο σου; 
—Βέβαια ή αστυνομία Τοϋ Σικάγου προ 

αψερει χίλια δολλάρια σέ δποιον τόν παρα- 
δίόση ζωντανό η πεθαμένο.

X X X  
£ζο όικαβζήριο
, “ Λέγε, κατηγορούμενε, δνομα, επώνυμον, 
ηλικία επάγγελμα.

Οσο για δνομα, επώνυμο καί ηλικία, 
πάει καλά, κύριε πρόεδρε, μα γιά επάγγελ
μα μέ βάζετε σέ δύσκολη -θέσι.

X X X  
Εε μία βνγκένζρωβι
Ο ρφτωρ.—Δέν θά υπάρχει πλέον διαφο

ρά ̂ τάξεων. Θά έχωμε δλοι τήν ϊδια θέσι...
Ένας ακροατής .  — Ζήτω! Κάτω ή τρίτη 

οέσις, θά ταξιδεΰωμε δλοι πρώτη!

I X X X
Sflezaju φίΛων

—Έλα νά γευματίσης μαζΰ μας, σέ βε- 
ραιώ δτι δέν κάναμε τίποτε ιδιαίτερο γιάσέ.
! —Ευχαριστώ, άλλα προτιμώ τότε νά  έλ
θω κάποια ά'λλη μέρα πού θά κάμετε κάτι ι
διαίτερο γιά μέ.

X X X
dlapnyopia

\ -Πρόσεχε, Γιάννη, θά ρίξης δλη τή 
κίλτσα απάνω μου.

-Μ ην άνησυχήτε, κυρία, έχει κι’ άλλη 
στην κουζίνα.

£ζά μωάνια
Ενας λουόμενος στό φύλακα:

Αδύνατον νά εΰρω τό παντελόνι μου, τί 
συμβαίνει;

Καί ό φύλακας:
„ “  ΕΙσ&ε βέβαιος πιυς τό φορούσατε όταν
ήρθατε;

£ζο όικαβζήριο
Ο Πρόεδρος: "Εχεις καταδικασθή άλλη

φορα; 1
κατηγορούμενος: Ίσ ω ς κύριε Πρόεδρε, 

αλλα δεν μοΰ ξανασυνέβηκε εδώ καί πέντε νοό- 
νια. Λ>·

Ο Ποόεδρος: Ιναί πώς αυτό;
„ Ο κατηγορούμενος: Σ’ δλο αύτό τό διάστημα 
ήμουν στην φυλακή.

έ/ΙροβΛεωεικόζης
> Δύο ταξιδιώτες φθάνουν σ’ eva πανδοχείο πού 
απεχει πολύ άπό τοϋνά  ε ίνα ι καθαρό·

— Καλά θά κάνουμβ νά σκουπίσουμε τά πο
τήρια μας πριν πιοϋμε νερό, λέει ό ενας.

, - Κ« ί  πετσέτες πού θά τά σκουπίσουμε 
με τι θα τις σκουπίσουμε, ρωιά ό άλλος;

SvJoyotpgvhq ά(ΰόδει}ις
— ΕΙσθβ βέβαιος κύριε πώς ό ζητιάνος πού 

ελεήσατε είνα ι κωφάλαλος;
— Καί βέβαιαί μοΰ τό είπε ό ίδιος.

SYlia άίΰορία
— Μήν ξεχνάς τήν ιστορία τοΰ παιδιοΰ πού 

ετρωγε πολύ βιαστικά καί πέθανε πριν προ- 
φθάση νά φάη τήν πάστα του, λέγει ή μητίρα 
στήν Έλενίτσα.

— Καί ή πάστα τότε τί εγινε, ρωτάει ή Έ λε
νίτσα μέ απορία;

*  *  $
Τό ωρόβΛημα

, Ενα καταστημα, πού πουλάει γοΰνες έχει 
οτην βιτρίνα του μιά τίγρι ταριχευμένη μ’ ενα 
βέλος σφινωμένο στήν καρδιά της.

Ό  κόσμος δλος στέκεται καί θαυμάζει τό 
περίφημο θηρίο.

Μεταξύ τών περιέργων είνα ι καί ό Γιαννά- 
κης, μέ τόν πατέρα του, Κ ι’ ένφ  κυττάζει μ’ ορ
θά νυκια τα μάτια γυρίζει μ1 απορία κι* έρωτά 
τον πατέρα του:

— Μπαμπα, πώς τήν σκότωσαν τήν τίγρι 
χωρίς νά σπάσουν τό τζάμι;



ΤΝΕΡΓΑΣΙΑ TUN ΦΙΛΩΝ MAI

Oi Ονρανο}όσζες
Οι ούρανοξτ'ιστες πού κτίζονται στην Α

μερική, τά πανύψηλα δηλαδή εκείνα κτίρια 
μέ 2ό ώς 40 πατώματα έχουν τά πλεονε- 
κτήματα τοΐ)ζ? άλλα έχουν και ιχειονεκτημα- 
τα, δεν είναι ωραία καί μάλλον άσχημίζουν 

ποϋμε μιά πόλι, άλλα είναι οί- 
' ε»α καί μόνον

τα
μπορούμε νά 
κονομικά, γιατί οικόπεδο

γίνουν πολ-
Λυνυ^ΑΙΛνΑ) |>’w v i "  — r
μπορεί νά χρησιμεΰση γιά νά 
λες κατοικίες. ,

Οι άμερικανοί αρχιτέκτονες εξεθειαζαν 
τούς ούρανοξΰστας δτι αντέχουν^ κατά τής 
πυρκαϊας, αλλά ή μεγάλη πυρκαια που ειχε 
γίνει τό 1912 στή Νέα 'Υόρκη απέδειξε ως 
πολύ λα νθασμ ένη  τή γνώμη τους, γιατί ναι 
μέν τά σπίτια αυτά γίνονται ολο απο μπε
τόν αρμέ πού είναι γνωστό οτι προστατεύει 
από τήν φωτιά, αλλα καθε κτίριο εχει  ̂παν- 
τα κουφώματα επομένως εχει υλιπο για 
κάψιμο καί εξαιτίας τοΰ μεγάλου ΰψους , 
τοΰ κτιρίου σχηματίζεται ενα είδος καπνο
δόχου πού συντελεί στην εξαπλωσι τής φω 
τιάς. Είναι καί κάτι άλλο. Δεν υπάρχουν 
οΰτε σκάλες τόσο ψηλές γιά τούς πυροσβέ
στες ούτε αντλίες πού νά μποροΰν να πετα- 
ξουν τόσο ψηλα το νερο. Ρι αυτονς τους 
λόγους ή πυρκαια τοΰ 1912 υπήρξε κατα 
στρεπτική γιά τή Νέα 'Υόρκη,

Το όρνκζο άΛάζι
Τό αλάτι πού χρησιμοποιούμε στο φα- 

φαγητό μας βγαίνει απο τη θαλασσα καθώς 
ξεΰρωμε, αλλά υπάρχει καί τό ορυκτό αλάτι 
πού βρίσκεται μέσα στή γή. Στη Γαλλία 
υπάρχουν πολλά μεταλλεία απο ορυκτο α 
λάτι καί αυτά δεν είναι ά'λλο παρά απέραν
τα στρώματα από χλωριοΰχον σόδιον πού έ
χουν σχηματισθή μέ διάφορες γεωλογικές 
μεταβολές πού επέρχονται

Στήν Κίνα υπάρχουν επίσης πολλά με
ταλλεία δρυκιοΰ άλατιοΰ πού τά εκμεταλ
λεύονται από τον δέκατο έβδομο αιώνα μό· 
νο πού κάθε χρόνο αναγκάζονται νά σκά
βουν πιο βαθιά γιά νά βρίσκουν αλάτι κι 
επειδή η μεταφορά τοΰ άλατιοΰ από τόο 
βάθος θά ήταν πολύ δύσκολη δεδομένου δ

άλ-
πέ·

και
τόσοe/οτι

τό σημερινόν βάθος υπερβαίνει τα χίλια μέ
τρα οί Κινέζοι πού τούς νομίζω με κουτούς 
βρήκαν τον τρόπο νά μεταφέρουν εύκολα 
τό ορυκτό αλάτι.

Έγκατέστησαν ενα διπλό σωλήνα  ̂νεροΰ 
δ ε'νας στέλνει τό νερό κάτω καί λυώνει τό 
αλάτι και δ άλλος ανεβαζει επάνω το αλα
τισμένο νερό.

"Οταν φθάσει στήν επιφάνεια εξάτμιζε· 
ται τό νερό καί μαζεύουν τό άλατι. Με αυτο 
τό σύστημα βγάζουν 300.000 τοννους αλάτι 
τον χρόνο.

Το ιβχνρόζερο βίκροβιιόαιο
"Ολοι ξεύρετε τί είναι τό μικρασκόπιο, 

λά αυτό πού ίσως δέν ξευρετε είναι οτι 
ραν μιας ώρισμένης άποστάσεως τό μικρο
σκόπιο καθίσταται ανίσχυρο.

Πολλαί προσπάθειαι έγειναν, ώστε νά αυ- 
• ξηθή ή δύναμις τών διαφόρων φακών, άλλα 

άπέβησαν μάταιαι μέχρις δτου άνεκαλΰφθη 
δτι δέν ήσαν οί φακοί πού επταιαν, άλλα 
αυτή ή σύστασις τοΰ 
δποία δέν μάς επιτρέπει 
κατ’ εξοχήν μικρά σώματα.

Κατόπιν τής άνακαλύψεως αυτής εμελε- 
τήθη ή παρέμβασις ενός δίσκου Ικανού νά 
άπορροφά δλας τάς ακτίνας τού ηλιακοί 
φάσματος πλήν τών γαλαζίων. Υπί) το γα· 
λάζιο δέ αυτό φώς κατέστη δυνατή ή παρα 
τήρησις λεπτομερειών που διαφορετικα ήσαν 
τελείως άθέατοι.

Επειδή δμως τό γαλάζιο φώς είναι πολϊ 
κουραστικό γιά το μάτι ή ανακαλυψις αυτί] 
έτελειοποιήθη μέ χρησιμοποίηση- υπεριω
δών άκτίνων.

’Αλλά νέες δυσκολίες επαρουσιάσθησαν:
Τό μάτι ήταν άνίκανο νά διακρίνη ταζ 

υπεριώδους ακτίνας. Γιά να ύπερπηδηθή 
δμως καί ή δυσκολία αυτη το ματι αντιχα- 
τεστάθη μέ φωτογραφική πλάκα πάνω στην 
δποία άποτυποΰνται τά σώματα πού θέλου
με νά μελετήσουμε τόσο ηύξημένα εις ογ· 
κον, ώστε καί ή παραμικροτερη λεπτομέρεια 
είναι καταφανής.

πού επ τα ια ν , 
ηλιακού φω τό ς, ή 

νά  δ ιακρίνουμε τά

στιγμές πού καθισμένη κάτω άπό (3” ν
τα καταπράσινα δένδρα καί άπό CJ  I d  V d  V E JC IZ F  
τον γαλάζιο ουρανό, αίσθανό-  ___ _______ __________αύτύ β ίναι — ■ ουρανό, αίσΟανό-

αυτη, η περιβόητη Μαγκη. 'Α- μουν ακουγωντας τό γλυκό τοα- 
πλουστατα η μικρούλα μου ή γα- Υούδι τών πουλιών καί παρακο- 
«τααη  τρελλή θεότρελλη Γκιού λουθώντας τά τρελλά φτερουγί-
rixri ΜΑ · π(° ς Τη ■ “  Κα ϋ δ ευ '  *ματα κά π ο ι“ ? πεταλλούδας, τό Wa. Μα οποίος και να την δή δροσερό αεράκι μυρωμένο άπό
«α την αγαπηση. Ε ίναι ή Γκιού το άρωμα τών λουλουδιών νά μέ 

ι *ιου μια χαριτωμένη κάτασ- χαϊόεύτ). 
κρη μικρούλα γατίτοα Lie ποο ή  . .
Μκαλιά στίγματα, πού ωαντα- τή  φυ<Ηι= τοιε στολισμένη μέ
ζουν σάν μπουκετάκια v a t i e r  ” καταπρασινα δένδρα καί μέ
Έχει ένα κεφαλάκι τόσο δά μ ΐ  Ι ο υ δ ά κ ΐα ^ Γ ^ Γ ^ ^ " " ·  λ°υ·' 
Χρούλικο στολισμένο μέ τά πιό γΙ λ !  ^βχετο ^  Χα9“
έξυπνα ματάκια Ή* τά ιιατά ’« αχτίδες τού ξανθοΰ

τρελαίνουν, στρογγυλα-στοον- Β ?αφνα■ κα η  μικρά
Μ ά μ· ενα ^ ά σ ^ ώ ρ α ϊο  χρώ- o J Z Z Z ' t  ■ Τ°°μα χτυπητό. ρανυρου μ6 έβγαλαν απο τους

Ό ταν μ j βλέπει τρε/ει καί xai μ"υ· Κ υττά '̂° *ξω
αχαρφαλώνει απάνω μου, κ ι’ άο- “Ρ/ 108 ν “ ,Ρ^ΧΠ·
Χίζβι τά παιχνίδια. 9 “ ϊ Χ° ν?ρΒ~ς e t ? U :  πέ'

Μ ιάμέρα ακουμπισμένη στό Γ 0α γ δ &  ' Τ > λίγ° 
παραθυρο, ακούω ε’ να χαρούμε- U v ia  Σέ V J  A fin ^  
νο νιαου-νιάου. Κυττάω άπό δώ, τα Κάποια β? Χ’’
απο κεϊ, κι* όταν άντήνησε άο- 1 '̂· Καπ? '“ φοβισμένη αχτίδα 
κετές φορε:  τό νιάοΓ  βλΤπα. τή , ,  κ“ Ιω^ ωοε νά ξεφύγη άπό
Μαγκη, άνββασμένη στή κορυ άπαλΤ καί " 'Γ 'Γ " ’· σΐέλν- ' 
φη ενός όένδρου τή ; αύλής πού ■ Φ βισμ8>0 φως στή -----  · · “ υΛΤΙ5> π°υ φυσι που την κάνει νά φα ίνε

ται πιό μελαγχολική...
Κ αρυ ά τ ις

Σεπτέμβριος 1933

μαΰρα σύννεφα
, -( ·» ■ - ι  (   · | « » · |  n v  y  ν -  η ττη 1  λ  »»~ !   Ο

φη ενός δένδρου τή ; αύλής, πού 
βρισκότανε άπέναντι άπό τό 
παράθυρο. Έ ! Μόλις κατάλα- 
μ8 ότι την είδα, άπό τήν χαρά 
ιης, έτρεχε άπάνω στά κλα ίιά .

Τόαποτελεσμα ποιό ήταν πα- 
5“ “λώ; Επεσε. ’Αλλά δέν ε- 
iptave μόνο αύτό. Ό  αδελφός ,
μου είχε κρεμάσει ενα σίδερο ίο  '<71 ΛΐοβαβίΛεΐΐα. 
oto δέντρο. Μέ τό πέσιμο τής  ̂ ■ -
Μάγκηο, επεσβ καί κείνο *αί 
η̂ν χτύπησε στό ποδαράκι της 

ορίίετα. Μ ολο τό αίμα πού- 
ιρεχε ήρθε κατ’ εό&ιΐαν σέ μέ
να. Τήν ώρα πού τής έ'δενα τό 
ποδαράκι, κυττώντας με μοιίγλυ- 
ΦΕ τό χέρι. Ή τανβ  τό βύχαρι- 
«ώ της. Κάτι τέτοια λοιπόν 
;ζδα δέν πρέπει κανείς νά τά 
ογαπάη

SYlia mapdnJnaiQ
Έ νας απελπισμένος λέγει: 
—'Αχ! Παναγιά μου πάρβ μβ, 

και γω στή χάρι σου θά σοΰ 
φερω μιά λαμπάδα ίσα μέ τό 
μποϊ μου. (;!)

‘Ο ρερος και οι μ,υιρες
Πάνω ο ενα γέρο πού κοιμά

ται καθονται μερικές μυϊγες οί 
οτιοιες_ τόν ενοχλούν διαρκούς. 
Απ τα πολλά ξυπνάει ό γέρος 

και φωνάζει θυμωμένος.
— ΤΕ μωρέ μυϊγες θά μ’ άφή- 

σετε υσηχο ή 0* άρπάξω καμ- 
μια καρέκλα...!

Οί ρόόες KvJodv
t) μικρός Τζάκ λέει στή μα

μά του ένώ β/.έπβι τό τραίνο 
να τρέχει:
, — Μαμάκα γιά κύτταξε, οΐ 
ρόδες τοΰ τραίνου κυλάνε.

ΙΙανος Σ τ ρ α τ η γ ία ς

' Ελ. Σ π υ ρ ο π ο ν λ ο υ  
Καλλιθέα τή 29,9)1933

$άινόωωρο
Η φύσις ε^ναι μελαγχολική.

Μαύρα καί ασημένια σύννεφα 
περνούν στόν ώς χθές άκόμη 
καιαγάλανο ουρανό καί προμυ- 
νοΟν βροχή.  ̂ Καθισμένη στό
δωμάτιό μου αναπολώ τό ομορ- ,  .  __
?ο καλοκαιράκι. Α ναπολώ τις Τρίκκαλα 24 Σεπ)βρίου 1933

2την δϋσι ενα ρόδινο χρώ
μα πλαισίονε τόν ουρανό ό ή
λιος άρχισε νά γέρνη κουρασμέ
νος πίσω άπό τά πανήψυλα 
βουνά αί τελευταίες πορφυρέ- 
νις αχτίδες του κοκκίνιζαν τά 
πάντα. 2τής μακρινές βουνοκορ
φές έλαμπαν οί χλωμές τελειι- 
ταΐες αναλαμπές τοΰ λυκόφω- 
τος.

Ο ήλιος εσβυνε διτιλά πίσω άπό 
τούς θαλασσοδαρμένους βράχους 
η θαλασσα άκούραητα έγλυφε 
τήν αμμουδιά. Μιά ψαροπούλα 
φάνηκε μαζεύοντας τά κατάλευ- 
κα πανιά της, τά νυχτοπούλια, 
άρχισαν πάλι τό μονότονο τρα
γούδι τους μέ τή στρίκληκη φω 
νή τους καί σέ λίγο, τά πάντα 
ήσύχασαν σκεπασμένα μέ τό 
μαύρο πέπλο τής νύχτας.

Ό  Μικρός Ρ επ όρ τε ρ

6 ΐς  to 2)ικασζήριον
„ °  Ι Ιρόε ίρ ος .—Ώ οτε λοιπόν 
άρχισαν νά κτυπιούνται μέ δυό 
καρέκλες. Καί σείς δέν έπροφθά- 
σατε νά τους χωρίσετε.

„ Ο Μ άρτυς .—0ά έδοκίμαζα αν 
ευρισκα καί τρίτη καρέκλα.

3 ίρ 0 οδος
Πώ; πηγαίνεις στά γερμα

νικά, προοδεύεις καθόλον.
—Βέβαια. Στήν άρχή, δεν μπο

ρούσα νά καταλάβω τί μοΰ έλε
γε ό καθηγητής. Τώρα δέν μπο
ρεί νά καταλάβη ό καθηγητής 
τ ί τοΰ λέω έγώ.
’<S7vzaJJayh

ΦίΛοφρονήβεων
—Ώ , φίλε μου Γ ιάννη,είχα νά 

σέ δώ πέντε χρόνια τό λιγώτερο.
—Έγώ Κώστα μου,είχα νά σέ 

Εδώ περισσότερο καιρό άκόμη.
"Αλκιμοζ

Ό  δάσκαλος :  Μίμη, ποιός ή
ταν ό Νέρων;

Μίμης:  Τό σκυλάκι πού είχα
με, κύριε.

Άτ&ΐς



‘βζοιμόζης
Ό  δάσκαλος  (στις πρώτες βο- 

ήθβιβς): Τοτό, όταν δούμε ένα 
πού πνίγετα ι στή θάλασσα, τί 
πρέπει νά κάνωμβ ;

Το ιό ς :  Νά πάρουμε τά ροΰχα 
του, γιά  νά μήν τοΰ τά κλέψουν.
'έ%ατορία

Στό μάθημα τή ; καλής συμπε
ριφοράς, ό διδάσκαλος: Νίκο, αν 
σοΰ έδινα μ<ά σοκολάτα τ ί θά 
έλεγες;

Νίκος: Ποΰ βίναι ή σοκολά
τα! Δέν τήν βλέπω.

Κ αρυ^ τ ις
Φ ρόντιζε ζό £α>ίιι σον

Μιά πλούσια νοικοκυρά είχβ 
εγκαταλείπει τό σπίτι της στού; 
ύπηρέτας καί τις υπηρέτριες, 
άλλα παρετήρησβ ότι τά οίκονο- 
μικά της δέν έπήγαιναν διόλου 
καλά και ή π«ριι>υσία της ήλατ- 
τώνετο ήμερα με τήν ημέρα.

Γ ι' αΰτό άπβφάσισε νά πάη 
εις τόν πνευματικόν τής ένορίας 
της νά ϊ,ητήση τήν συμβουλήντου.

Ό  πνευματικός, γέρος πολύ 
συνετός, άφοΰ ακούσε τόν τρό
πον τής διοικήσβως τοΰ σπιτιού 
της έκατάλαββ τί είχεσυμβεί.

Έμπήκε στό διπλανό δωμάτιο 
βρήκε ένα κιβώτιο καί έγύρισβ 
καί τό έδωσε στήν νοικοκυρά 
λέγοντάς της: «Τό κιβώτιο αΰιό , 
κόρη μου, νά τό περιφέρης ένα 
χρόνο τακτικά κάθε μέρα τρείς 
φορές στό μαγειριό, στήν απο
θήκη, στούς σταύλου;, καί εις 
όλο τό σπίτι, κ ι’ έτσι θά διορ
θωθούν τά οικονομικά σου.

Ή  αγαθή νοικοκυρά έκαμε ό
πως τή ; είπβ ό πνευματικός.

Πρώτα έπήγαινε στήν αποθή
κη κι* βΰριοκε τόν υπηρέτη νά 
έχει κρυμμένα κάτω άπό τό σα
κάκι του 1—2 μπουκάλια κρασί. 
Εις τό μαγειριό τήν νύκτα εΰ- 
ρισκε τις ύπηρέτριβς νά ετοιμά
ζουν γλυκά γιά τόν εαυτό τους.

Μετά ένα χρόνο παρέδωσβ τό 
κιβώτιο στόν πνευματικό κατβν- 
θουσιασμένη.

Ό  πνευματικός τότβ άνοιξ* τό 
κιβώτιο καί είπε: « ιό  περιεχόμε
νο τοΰ κιβωτίου κόρη μου, σοΰ 
τό χαρίζω».

Ό ταν τό άνοιξε έβγαλε καί 
τής έδωσε ένα χαρτί ποΰ έγρα
φε: «Γ ιά  νά βρίσκιυνται σέ κα
λή κατάστασι τά οικονομικά 
σου, πρέπει σϋ ή Ιδία νά τά έπ ι- 
βλβπης καί νά μή άφήνης τούς 
ύπηρέιας νά κάμουν ό,τι θέλουν.

Ά λ χ ιμ ο ς

Ό  33ασιΜκός μου
Φουντωτός, καταπράσινος καί 

περίφανος περνάει ό βασιλικός 
μου τήν μικρή ζωούλα του στήν 
γλάστρα πού τόν έχω φυτεύσβι. 
Τό πρωΧ θά σηκωθή καί θά 
ρουφήξη αχόρταγα τόν μυρωμέ
νο αέρα. Ύ στερα θά δεχθή μέ 
εύχαρίστησι το δροσερό νεράκι 
πού θά τοΰ προσφέρω καί θά 
πιάση τήν κουβέντα μέ τά άλλα 
λουλούδια :

—Καλημέρα, κυρά Λεμονιά.
—Καλημέρα, κύρ Βασιλικέ, τί 

κάνετε ;
—Καλά, ευχαριστώ, δέν νομί

ζετε μάλιστα πώς αύτές τις μέ
ρες έχω πολύ φουντώσει κ ι’ ε ί
μαι μιά χαρά ;

— Δέ λέω, άλλά κυττάξτε καί 
τό λεμόνι ποΰ κρέμεται στό κλα
ρί μου, δέν ε ίνα ι σάν κεχριμ
πάρι ;

—Χμ ! ένα λεμόνι, λέει ό βα
σιλικός καί άρχίζει ό >.αυγάς, 
Παρ ολίγο νά πιασθοΰν καί στά 
χέρια μάλιστα, άλλά ή εύγενικιά 
όρτένσια μπαίνει στή μέση καί 
τούς χωρίζει.

Μιά μέρα πού πήγα νά τόν 
ποτίσω όμως βρίσκω τόν βασιλι
κό μου σέ κακό χάλι, μαραμένο, 
κ ι’ ελεεινόν. Ή τα ν  βαρειά άρ
ρωστος. Ά ρχισα άμέσως τά για
τροσόφια, τόν ράντιζα πρωί καί 
βράδυ, καί σιγά σιγά τόν έβλεπα 
νά άναστένεται πάλι.

Δέν φαντάζεσθε τήν χαρά μου 
όταν ένα πρωινό τ’ Αύγουστου 
τόν είδα πάλι σάν καί πριν, 
φουντωτό, φουντωτό, ενώ τό νε
ράκι πού τοΰ έχινα γινότανε μύ
ρια διαμαντάκια επάνω στά φ ύ
λα του μέ τό γλυκοφίλημα τοΰ 
ήλιου.

"Αγγελος Λ έσσ ιος

έ/ΐαιόικος "ΟμιΛος
«Τ ά  ‘&JJnv0cuovJa»

Συνεχίζομεν τήν δημοσίευσιν 
τών ονομάτων όσων αναλαμβά
νουν τήν ΐδρυσιν τών Παιδικών 
"Ομίλων είς τάς διαφόρους πό
λεις τής 'Ελλάδος.

Είς τό επόμενον φύλλο ν θά 
άνακοινώσουμβν τόν σκοπόν τοΰ 
'Ομίλου.

Κ ω ν σ τα ν τ ίν ο ς  Μ αλαχούτης ,  
όδός Δερβενίων 11 Ά θήνα ι.

Πότης Π ολ ίτης ,  μαθητής Β'. 
Γυμνασίου, Σπάρτη.

Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς  Ζ αγγογ ιά νης

Η Π Η Λ Η  « Μ  ΠΡΑΞΕΟΗ
ίΚ άνε ζο KaJo

και ρί}ζο βζο yiaJo
'Α χ!... Π εθαίνω !... άκούστηκε 

νά λέη μιά πνιγμένη φωνή.
Ό  κΰρ Δημήτρης, πού περνού

σε εκείνη τή στιγμή τό δρόμο ε
κείνο, τινάχτηκε απότομα.

Είχε γνωρίσει τή φωνή τοΰ πιό 
άσπονδου έχθροΰ του, πού πέ- 
θα ινε σιγά - σιγά, κάτω άπό τό 
κάορο του τό γεμάτο άμαο, ενώ 
ένα σωρό κόσμος ήταν μαζεμέ
νος τριγύρω.

—Ναί ! δέν γελιέμαι ! Είναι 
αύτός ! "Ο κύρ Κώστας ! ό ά- 
σπονδώτερο, εχθρός μου ! Elite 
μέσα του.

— Βοήθεια I... Βοήθεια ! Κύρ 
Δημήτρη! σώστε με!...

—Ά κο υ μοΰ ζητα καί βοήθεια! 
Ό  εχθρός μου! Ά λλά  είναι χρι
στιανός! Κάνε τό καλό και ρίξτο 
στό γιαλό, λέει ή παροιμίαϊΚαί 
μέ τή σκέψι αύτή ώρμησε προς 
τό κάρρο καί άφοΰ άπώθησε τούς 
άλλους:

—"Εχει πολλή ώρα κάτω άπο 
τό κάρρο; ρίότησε.

—Ώ ς μισή, τού άπήντησαν.
—Λοστό; δέν έχει λοστό; ξ«- 

ναρώτησε.
—Πήγαν νά φέρουν.
—Θ’ άργήσουν;
— Είκοσι λεπτά περίπου.
Είκοσι λεπτά! Ε ίναι πολύ! 0ά

πεθάνη! Καί χωρίς νά προλά
βουν νά τόν κραιήσουν, μπήκε 
κάτω άπό τό κάρρο καί άρχιαε 
νά τό σηκώνη μέ τις πλάτες τον. 
Τό κάρρο άρχισε νά σηκώνεται. 
Σηκώθηκε ό κύρ Κώστας. Βγήκε 
άπό κάτω κατακίτρινος καί ξε
σχισμένος καί ό κύρ Δημήτρης·

—Κάνε τό καλό καί ρίξτο στό 
γιαλό! εψιθύρισε καί έφυγε τρέ- 
χοντας.

Βόλος 31-7-33
Α. Μαχρυγιάννης

καί Δημήτριος Παπαχωστα;, 
Λαμία.

ΣΗΜ. Ό  "Αγγελος Λέσσιος 
σ τη ν  Θ εσσαλον ίκη , δέχετα ι κά· 
&ε Τ ρ ίτη  σ τάς  6  μ .  μ.

Λιλή. —Γιατί όταν είνα ι πολύ 
ζέστη βρέχει;

Τοτός. —Γιατί ό ούρανός ί- 
δρώνειι κ ι’ αύτός.

Μ ίκυ  Μάονς

Μεζα}ύ μας
Αγαπητά μου παιδιά

Με τις πρώτες φθινοπωριάτικες 
μέρες πνρετώδης κίνησις παρατη- 
gshai ανάμεσα στό μικρόκοσμό 
σα?.

Τά σγολέΐα ανοίγουν και πάλι 
τις πνλες τους γιά νά σας δεχθούν, 
φρεσκαρισ μένους άπό την καλο
καιριάτικη ζωή και νά σάς προσφέ· 
ρονν τήν αστείρευτη πηγή τών γνώ· 
οεων, που σιγά σιγά θά σάς μετα
βολή άπο παιδιά σε ώρημους αν
θρώπους.

Κάθε σχολική χρονιά είναι γιά 
οάς Β»α βήμα  προς τά εμπρός, ένα 
βήμα προς τήν ζωή, πού άπό σάς 
τους ίδιον; έξαοτάται , άπό τήν 
φάομάθεια σας, άπό τήν επιμονή 
οας, άπό τήν επιθυμία σας γιά τήν 
πρόοδο, νά τήν αντιμετωπίσετε μιά 
μέρα με δυνάμεις Ικανές ν' άνταπε- 
ξέίθουν κάθε δυσκολίας.

Μη λυπάσθε τους κόπους πού 
κάνετε σήμερα, κάθε ώρα μελέτην 
πάρα πάνω θά είναι γιά σάς άργό- 
ιερα μιά ώρα ίκανοποιήσεως περισ- 
οότερη.

*Οπως στήν αρχή τοΰ καλοκαι- 
piov σα ; λέγαμε χαρείτε τις δια
κοπές σας, τώρα σάς λέμε, δοθήτε 
μ δλη σας τήν ψυχή στά γράμμα
τα, γιατί άν ίσως δλοι τώρα δεν 
νοιώθετε τήν άπόλαυσι τής μαθή-  
οεως, αργότερα σάν μεγαλώσετε ή 
ΰνμησι σας, γυρίζοντας στά περα- 
ομένα, θά βλέπη με συγκίνησι μέ- 
σα οτόν θολωμένο καθρέφτη του 
παρελθόντος, ένα παιδάκι σκημμέ-  
νο μ ’ αγάπη επάνω στό βιβλίο του, 
καί τό παιδάκι αυτό δεν θά είναι 

παρά ό εαυτός σας.
Ή  φ ίλ η  σας

'@ρκρίβεις ψευδωνόμων
Δικαίωμα έγκρίσεως ψευδωνύμου 

Ύΐά δλον τον χρόνον δρχ. 10. Πλάϊ στό 
ψευδώνυμο γράφεται τό ψηφ ίον α 
ίταν πρόκειται γ ι ’ άγόρια καί κ δταν 
«Οόκειται γιά  κορίτσια.

Έγκρίνονται τά ψευδώνυμα. 
Προσωπίδόφορος (α) 
Πρόσκοπος (α)
Καρυάτις (κ)

’ SK. ά J  sin Joy ο α φ ία μας
Μ αρ ίαν  Σ φ η ν ιά  : Τήν συν

δρομή σου έλάβαμε καί σέ ένε 
γράψαμε είς «Τά 'Ελληνόπου
λα». ’Ελπίζουμε νά γίνης καί 
σύ όπως καί τάλλα παιδιά μιά 
πραγματική φίλη τοΰ περιοδι
κού μας καί γρήγορα νά συνερ- 
γασθής καί στήν Σελ ίδα  Σ υν ερ 
γασ ίας  Φίλων, άφοΰ προτείνης 
κ ι’ ένα ψευδώνυμο.

Γ. Α ημητραχόπουλον .Σ '  ευχα
ριστούμε γιά τό καλό σου γράμ
μα καί γιά τόν ένί><ιυσιασμό σου. 
Προσπάθησε τώρα μεταξύ τών 
συμμαθητών σου νά διαδώση; 
<̂ Τά ’ Ελληνόπουλα.»

Μ. Γ ρηγορ ιάδην  ·. Είς τήν πρό- 
τασί σου δπω; άναλάβη; τήν ΐ- 
δρυαι τοΰ Παιδικού 'Ομίλου «Τά 
Ελληνόπουλα» είς τήν Θεσσα
λονίκη, σέ πρόλαβε καθώς θά 
ϊδες ό Ά γγελος Λέσιος. Σπέυσε 
λοιπόν νά τόν συνάντησης γιά 
νά συνεργασθήτε καί άπό κοι
νού νά άναλάβετε τήν ίίδρυσι του. 
Θά τόν εύρη; σπίτι του κάθε 
Τρίτη στάς 6 μ. μ.

Έ λ . Σ πυροτ ίο ύλου .  Τά γράμ
ματα σου μάς προξενούν πάντα 
μεγάλη χαρά, όχι μονάχα γιατί 
μας εκφράζουν τόν ενθουσιασμό 
σου γιά «Τά Ελληνόπουλα» άλ
λά γιατί μα; άφίνουν συγχρόνως 
νά καταλάβουμε πώς είσαι ένα 
παιδί μέ θετικό 'χαρακτήρα, μέ 
οΰνεσι, κ ι’ άγάπη /ιά δτι είνα ι 
ίκάνο νά μαςόδηγήση πιό ψυλά.

Τέτοια χαρίσματα εύχόμεθα 
σ ’ όλες τις Έλληνο.τούλες μας, 
γ ιά  νά ^διαμορφωθή μιά νέα 
γεννηά άρτια καί άξιέπαινη.

Ν. Ω ρολογόπουλον  : Τήν
τρίμηνον συνδρομή σου έλάβαμε 
καί σέ ενεγράψαμε έκ νέου συν
δρομητή άπό τό φύλλο 14 μέχρι 
τοΰ 19 συμπεριλαμβανομένου. 
Ή  προηγούμενη συυδς/ομή σου 
περιελάμβανε τά φύλλα 8-13.

Σ ο φ ία  Χ ανδράχ ι : Σοΰ εύχό
μεθα τό καλώς ήλθες μεταξύ τών 
φ ίλων μας καί σ’ ευχαριστούμε 
γιά όλα τά καλά σου λόγια καί 
γιά  τήν συνεργασία πού μάς 
στέλλης Δεχόμεθα καί μετα
φράσεις γιά  τήν Σελίδα Συνερ

γασίας φ ίλων, φθάνει νά τό ά- 
ναφέρης είς τό τέλος τοΰ διη
γήματος, δηλαδή, «μετάφρασις 
έκ τοΰ Γαλλικού ή Ά γγλικοΰ 
κλπ » Θάπρεπε όμως νά ζητή- 
ση; καί τήν έγκρισι ψευδοινύ- 
μου.

Ν ικόλαον  ΓΙανιπέρην. Καλώς 
όρισες καί σύ μικρέ μας φ ίλε. 
«Τά Ελληνόπουλα» όλο κ ι’ α
νοίγουν τήν αγκαλιά τους πιό 
μεγάλη γιά νά <5εχ0οΰν τούς φί- 
λούς πού καθημερινώς τούς έρ
χονται άπ' όλα τ ι ση εΐα τή ; 
Ελλάδος. “Αν σ’ ένδιαφέρη νά- 
χης καί τά ποώτα μα; φύλλα 
στείλε μα; τό αντίτιμο τους σέ 
γραμματόσημα καί θά τά λάβης 
άφού μά γνωρίσει; και ιή ν  δι- 
εύθυνσι σου. Έ τσ ι θά προσα- 
νατολισθής καλλίτερα στό πνβΰ- 
μα τοΰ περιοδικού σας

Πότην Πολίτην.  Kui βέβαια 
σέ ΟυμούμεθΛ κ ι’ άπορούσαμε 
μάλισια πού τόσον καιρό μας 
είχες άφίστ) χωρίς ειδήσεις σου. 
Νά όμως πού τό γραμμά σου 
μάς εξηγεί τόν λόγο. Ή  τρίμη
νη συνδρομή είνα ι δραχμές εί 
κοσι. Μπορείς νά μάς τήν στεί- 
λης σέ γραμματόσημα, λέγοντας 
μας συγχρόνως άπό ποιό φύλλο 
θέλεις ν ’ άρχίση ή συνδρομή 
σου.

Θ εόφ ιλον  ’Α ρ ισ τόβ ουλον .  Τό 
Διδασκαλικό πνεύμα δέν τό δη
μοσιεύσαμε γιατί δέν είναι κ α 
τάλληλο, είναι άνιιπα ιδαγωγι- 
κό. Στείλε μας τίπο\α άλλο.

Α. Φλόκαν  : Έ κ παραδρομής 
τά περιοδικά είχαν εξακολου
θήσει νά στέλωνται στήν Θέρ- 
σολόνικη. Γράψε μας αν τά 
βρήκες έκεϊ ή αν όχι ποιά φύλλα 
σοΰ λείπουν γιά νά σοΰ τά στεί- 
λωμε.

Έμμ. Κ α ζ α μ π ά χ α ν :  Τήν συν
δρομή σου λάβαμε καί σέ ένε- 
γράψαμε συνδρομητή, σέ παρα- 
καλοΰμε όμω; νά μάς γνωρίοης 
άπό πότε θέλης ν ’ άρχίση ή συν
δρομή σου, γιατί παρέλειψβς νά 
τό κάμης’ 'Οσον άφορά τον Ιν
δικό Γρίφο, πού μάς άρωτα; 
τόν τρόπο τής λύσεως σού τόν 
έξηγοΰ/*ε. Ό  άριθμός πού ση
μειώνεται κοντά στά κεφαλαία



γράμματα δηλώνει πόσα γράμμα
τα πρέπει νά ακολουθήσουν γιά  
νά σχηματισθη δ,τι γράφεται εν
τός τής παρενθέσεως, ήτοι ρήιια, 
ούσιαστικόκ λπ.Τό σύνολον θά ά- 
ποτελή κάποια παροιμία, κάποιο 
ρητό, κάποια γνωστή,σημαίνουσα 
φράσι καί οϋιω  καθ’ έξη;.Καθώς 
θά εΐδβς στό 11° φύλλο μας σέ 
πρόλαβε άλλος στήν ίδεα τών 
ανταποκρίσεων. Ά φου δμως τυ 
χαίνει νάνα ι και δική σου σκέ- 
ψ ις περιμένομε νά τήν έφαρ- 
μόση . Πρόσεξε δμως στόν ο
ρισμό τής άνταποκρίσεως πού 
τόν εξηγούμε καθ.· ς θά 15ης 
πάρα κάτω σ’ έναν άλλο μας 
φίλο. Γιά τό βιβλίο πού μάς 
γράφεις σέ παρακαλοϋμβ νά τό 
έπαναλάβης καθαρογραμμένο γ ι
ατί δέν καταλαβαίνουμε τί ζη
τά :. "Οσον αφορά ιόν Παιδικό 
Ό μιλο «Τά Ελληνόπουλα» πα- 
ρακ ιλούθει τήν σχετική στήλη 
άπό τή . όποιας ολίγον κατ' ο
λίγον θά σά; δοθούν οδηγίες.

’Ά γ γ ε λ ο ν  Α ί σ ι ο ν  : Τήν άν-
ταπόκρισι σου ελάβαμε, άλλά θά 
τήν φι λάξωμε ·γΐά νά δημοσιευ- 
θ ή  μέ τήν σειρά της ως συνερ
γ α σ ία  στήν σχετική σελίδα,  ̂μέ 
τήν έπιγραφή : Έντυπιόσεις από 
τό άνοιγμα τού σχολείου μο < ■ 
*Η ά<ταπόχρισις πρέπει νά έχει 
άλλο χαρακτήρα. Δ ηλαδή  μέσα 
σέ λ ίγ α  λόγια νά άναφέρη; ση
μαίνοντα γεγονότα, εις τά όποια 
ή ίδική σου άτομικότης νά μένη 
ξέ η. Περιμένουμε λοιπόν μιά 
πραγματική άνταπόκρισι.

Μ ιλ τ ιά δη ν  Κύρου .  Σέ δεχό- 
μβθα καί σένα, καλό μας παιδί, 
μ* ενθουσιασμό, στόν φιλικό 
μας κύκλο, καί σ'βϋχαριστοΰμε 
γιά τήν συνεργασία σου. Χαιρό- 
μεθα πού θά  συνεργασθής μέ 
τόν κοινό μας φίλο γιά  ̂ τήν ϊ- 
δρυσι τού ΙΙαιδικοΰ “Ομίλου 
στήν Βέρροια. Στό άλλο μας 
φύλλο ί*ά σάς δώσωμε περισσό
τερες λβπτομέοειε; γιά τόν σκο
πό τοΰ ’Ομίλου καί τήν δράσι 
του.

Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ν  Ζ α γ γ ο γ ι ά ν ν η ν .

Θά μάς υποχρέωσης άν ζητή- 
σης άπό τόν θειο σου νά στειλη 
νά π ιραλάβη άπό τά γραφεί * 
μας, τό βραβείο σου. Τά γρα
φεία ε ίνα ι άνοικτά καθημερινώς, 
πλήν τή ; Πέμπτη:, 6-8 μJ.I- Θά 
το παραδώσουμε μόνον σέ όποιον 
μάς φέρει ένα επισκεπτήριο ιοΰ 
θείου σου ΰπο /εγραμμένο άπό 
τόν ίδ ιον. Εύχόμείία καλή πρό
οδο στήν ϊίρ υσ ι τοΰ Παιδικοΰ 
‘Ομίλου π>ύ αναλαμβάνεις μα-

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΥΣΕΩΝ Β . ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Λ εχόμεθα λ ύσ ε ις  έω ς 

c)2. Σ υ λ λ α βό γ ρ ιφ ο ς
’Αριθμό, γράμμα, κτητικό  
Ά ν  τά ένωσης καί τά τρ ία  
Βλέπει; έξαφνα Θεό 
Άπό τήν μυθολογία.

Διάνα

93. Γ ρ ί^ ο ; 
ε ί π α  ε ί π α  ε ί π α

πάντων
”Α λκ ιμος

94. Α ίν ιγ μ α
Μία νότα άν ένωση;
Μ’ ένα άριθμητικό,
Μία πόλι τή ; Έ λλάδο; 
Σχηματίζεις στό λεπτό.

Ααμιο>τάχι

g5. ’ Ινδ ικ ός  Γ ρ ίφ ο {

Φ 4 (προστακτική) Τ 1 (άρ- 
θρον.Γ 4 (ούσιασεικον).

Μικρός Ρ επ όρ τε ρ

τάς 25 Νοεμβρίου.

96. Μ ω ο α 'ΐ 'χό
Πάν Έρμης.
Ή φαιστος καί Δίας 
"Ενα γράμμα καθένας του; 
Δανίζουν.
Κι’ έναν άλλο θεόν 
Σχη ιατίζουν.

Ν. Ε. II.
9? Μ αγική  Ε ιχώ ν

g y g u  e i n e i V J g

— Μήν πάς έκεΐ Μαρία καί θά. 
σέ βρέξη.

—ΙΙοιό θά μέ βρέξι) ;
•—Αύιό πού σού είπα.

Πονηρή Ά λ επ ο υ δ ίτ σ α
98. Φ ω νηΕ ντόληπον

Τ —κλ—κπς—κτντ.
'Α λήτης Β  ασ ιληας

9g Α ίν ιγ μ α
Ό ργανο είμαι μουσικό 
Μ’ άν τό Π. τό κάνεις Μ 
Μεσ’ στό Στάδιο νών άρχαίων 
Μέ θαυμάζουν οί Παληοί. \ 

Γίνος Βούγας

ζύ μέ τόν φίλο σου, στήν πόλι 
τής Λ 'ίμ ια;.

Ν. Πολίτην.  ’Αντί άλλη; δι- 
ευθύνσεως θά μπορούσε, νά μάς 
υπόδειξης τό σχολείο πού θά 
φοιτήσηςκ.’ έτσι δσοι θέλουν νά 
σέ συναντήιουν θά μποροΰν νά 
σέ ζητήσουν εκεί.

Α. Μ ακρνγ ιά ν νη ν .  Δέν πρέ 
πει νά άνυπομονής γιά τήν συ
νεργασία σου πού δέν δημοσι
εύεται άμέσω ;. Ή  έπιθυμία μας 
είνα ι νά ίκανοποιοΰιιε όλους 
τούς άναγνώστας μας, δηιιοσι- 
εύοντας κάθε τι πού κρίνεται 
κατάλληλο γιά  δηιιοσίεύσι, καί 
έπομένως εϊμεθα υποχρεωμένοι 
νά διαλέγοιμε πότε τοΰ ένός φ ί
λου μας πότε τοΰ άλλου. Ό  κα ι
νούριος διαγωνισμό, μας λύσεων 
θά κράτηση ένα έξάμηνο, κ ι ’αυ
τό γιά νά μπορέσουμενά προσφέ
ρουμε καλλίτερα δώρα γιά  βρα
βεία. Άρχισε άπό τό προηγούμβ 
νο φύλλο δπου έ* παραδρομής 
άντί νά σημειωθή «Διαγωνισμός 
Β ' ’Εξαμήνου· έγράφη «Β ' Τ ρ ι
μήνου» Περιμένουμε λοιπόν νά 
λάβης καί σύ μέρος.

Β λά σ ιο ν  Μ ακρυκώ σταν .  Τήν 
έναρξι τοΰ διαγωνισμού σας ελά- 
βαμεϊ πριν δμως τόν καταχωρή
σουμε θά σας ζητήσουμε δι’ ι 

διαιτέρα; έπιστολής μερικέ; εξη
γήσεις.

Λ Υ Σ Ε Ι Σ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  Α '  ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Φ ύλλο  7ο
41. Μ α ίανδρος : 'Οριζοντιως: 

"Ιρις, "Αρης, στοά, ένθιι, σόδα. 
σώο:, ναΰς. Κα&έτως: "Ατλα:, 
σέλα;, 'Εστία, "Αργος, Σόνια, 
Σίμων, τόνος.

42 . Τρ ίγωνον : ’ Οριζοντίως: 
"Ηλιος, λαό;, ιον, ος, Σ. Ka&e- 
τως  τά αύτά.

43. φ ω ν η ε ν τ ό λ ιπ ο ν :  'Ο Θεός: 
ε ίνα ι ή αρχή καί τό τέλος.

44 . Αίνιγμα·. Τό θαυμαστικό.
45 . Γωνία·. "Ατλας,. Κριός, 

’Έκτωρ, Κορέα. Κίμων, λίπος,. 
Σάμος, Κα&έτως: Ά ρτεμ ι;.

46. Σ υλ λα βόγρ ιφ ο ς :  Πι-ΐί- 
κώς=Πιττακός.

47. Δικτυωτόν:  rΟριζοντίως : 
Ά ρτεμ ις, Τανάγρα, _ Μέγαιρα. 
Σπατάλη. Κα&έτως τά αύτά.

4 8  Κ ρ υ π τ ο γ ρ α φ ι κ ό ν · . ' Ατλαν- 
τίς, Τ ιτάν, Α ττίλας, Άλα:, 
Ά τλ α ς .


