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ΤΟ «ΘΕΑΤΡΟ ΤΟ Υ  Π ΑΙΜ ΟΥ»

Είς το θέατρον ’Αργυροπουλου άρχι- 
σεν άπδ τήν περασμένη εβδομάδα τάς 
παραστάσεις του το «Θέατρο τοΰ Παι
διού», πού άπδ τδν περυσινδ χρόνο εΐ- 
χεν άφίσει τόσον ωραίες άναμνήσεις δχι 
μόνον μεταξύ τοΰ μικρόκοσμου, άλλά  
καί ε£ς τους μεγάλους ακόμη, δσοι είδαν 
τήν «Κοκκινοσκουφίτσα» η τήν «Μικρή 
Πριγκήπισσα», ή τά τόσα άλλα μικρά 
άριστουργηματάκια ποΰ έπαιξαν οί λιλ- 
λιπούτιοι ηθοποιοί του, ύπδ τήν τόσον 
αριστοτεχνικήν διεύθυνσιν τής κ. ’Αντι
γόνης Μεταξά.

Πραγματική έμψυχώτρια τοΰ παιδι
κού θεάτρου ή κ. Μεταξά! Κατώρθωσε 
νά ύπο[3άλησέ μιά παραδειγματική πει
θαρχία δλον αύτδν τδν μικρόκοσμον, νά 
τον ένθουσιάση μέ τήν ιδέα τοΰ θεάτρου 
καί νά τδν κάμη ν’ άγαπήση καί νά έγ-  
κολπωθή τήν ίδέα τής τέχνης.

Σήμερα τδ «θέατρο τοΰ Παιδιοΰ» άπο- 
τελεΐ ενα άρτιο καί συγκεκροτημένο σύνο
λο, ποΰ θά μποροΰσε νά συγκριθή, χω 
ρίς τδν κίνδυνον νά υστέρηση, μέ δποιο- 
δήποτε άπδ τά λειτουργοΰντα σέ άλλας  
εύρωπαϊκάς μεγαλοπόλεις.

Μ ΙΑ Ω Ρ Α Ι Α  Π Ρ Ο Σ Π Α Θ Ε Ι Α

Ε φέτος μάλιστα ή προσπάθεια αυτή 
άρχισε νά ολοκληρώνεται μέ τήν δημιουρ
γία μερικών τμημάτων ποΰ θά διευκο- 
λήνουν καί θά συντελέσουν στήν άρτιω- 
τέρα κατάρτισι τώνμικρών καλλιτεχνών.

Έ τσι, γιά πρώτη φορά τδν εφετεινδ 
χρόνο θ’ άρχίση λειτουργούν τδ τμήμα  
τής Παιδικής Χορωδίας, παράλληλα  
πρδς τδ τμήμα τής παιδικής ορχήστρας, 
πού διευθύνεται ήδη άπδ τδν κ. Μάριον 
Βάρβογλην.

Έδιευθυνσις τοΰ νέου τμήματος άνε- 
τέθη είς τήν κ. Καλλέργαν Γώγαν, πού 
έ'χει παρακολουθήσει είδικώς ε?ς τδ Βε- 
ρολΐνον κάθε τι πού άφορα τήν δργά- 
νωσιν καί τήν κατάρτισιν τών παιδικών 
χορωδιών.

Ή  χορωδία όπως καί τδ δνομά της 
τδ φανερώνει θά καταρτισθή άπδ μικρά 
παιδιά, καί κοριτσάκια, τά όποια έκτδς 
άπδ ελληνικά τραγούδια, θά διδαχθοΰν 
έπίσης μικρά ώραιότατα τραγούδια τοΰ 
Σοΰμπερτ, τοΰ Χάϋδν, τοΰ Μόζαρτ κλπ,  
πού γιά πρώτη φορά θ’ άκουσθοΰν στήν 
’Αθήνα.

Πλάϊ στδ τμήμα τής Παιδικής Χορω-



δίας θά καταρτισθοΰν επίσης καί δύο η 
τρία άλλα τμήματα, ώστε, σέ λίγο, τί
ποτε δέν θά λείπη απο το «Θέατρο του 
Παιδιού» γιά τήν εκπλήρωσι τής μεγά
λης καλλιτεχνικής καί κοινωνικής απο
στολής του.

Ή  επιτυχία άλλως τε τοϋ πρώτου έρ
γου, μέ το δποΐον άρχισε τάς έφετεινάς 
παραστάσεις του το παιδικόν θέατρον 
είνε άρκετή έγγύησις γ ι ’ αυτό.

Ή  «Πεντάμορφη μέ τους έπτά νά
νους», ένα έ'ργο γραμμένο γιά παιδικό 
θέατρο άπό τήν κ. ’Αντιγόνην Μεταξά, 
δέν έσημείωσε, πράγματι, μόνον μιά 
λαμπρά επιτυχία, άπό άπόψεως σκηνο
θεσίας καί έκτελέσεως, άλλά καί μάς 
εδειξεν ακόμη καί όλην τήν δυναμικό
τητα τοΰ μικροΰ καλλιτεχνικού συγ
κροτήματος, γιά τό όποιον αξίζει κάθε 
έπαινος.

Οι πρωταγωνισταί τοΰ έργου είναι 
δλοι μικρά παιδάκια. Φθάνουν καί δέν 
φθάνουν τά δέκα χρόνια. Νά τά όνόμα- 
τά τους: Μαρία-Λήδα Κροντηρά, Βέτα 
Σακελλαροπούλου, Ε λ έ ν η  Γκαλιστινοΰ, 
Μαρία Βαρβάτη, Πίτσα Καραβερτζανή, 
'Ελένη Καρακώστα, Λούλη Καραμάνου, 
'Ελένη Κιόρτση, Δ. Χριστοδουλοπούλου, 
"Ελλη Εύγενίδου, Σοφία Δαμάσκου( 
Μίτσα καί Σοφία Γεωργαντά καί οί μι
κροί Ν. Νίκολιτς, καί Ά ν .  Ααδόπουλος.

"Ολα αυτά τά παιδάκια έπαιξαν μέ 
τόσο κέφι καί μέ τόση διάθεσι, που δύ
σκολα θά τήν έπερίμενε κανείς άπό τήν 
ηλικία τους. Καί είχε τόση φυσικότητα 
τό παίξιμό τους καί τόση αφέλεια ποΰ 
θά τά ένόμιζε κανείς αύτά τά παιδάκια 
σάν γεννημένους ήθοποιούς.

"Ολα τά παιδιά, μικρά καί μεγάλα, 
θά έπρεπε νά προσέξουν μέ ιδιαίτερη ά- 
γά π η  τό «Θέατρο τοΰ Παιδιοΰ». Πολλά  
α π ’ αύτά είνε δυνατόν νά έχουν ένα τα
λέντο, ποΰ ΐσωζ δέν τό νοιώθουν άκόμη 
καί ποΰ θά τους δοθή μ’ αύτό τόν τρό

πο, ή εύκαιρία νά τό άντιληφθοΰν καί ή 
δυνατότης νά τό εκδηλώσουν.

Ά λ λ ’ αυτός δέν είνε ό μόνος λόγος 
γιά τον όποιον πρέπει νά προσέξουν το 
«Θέατρο τοΰ Παιδιοΰ». Πρέπει νά τδ 
προσέξουν άκόμη γιατί είνε μιά καλή 
προσπάθεια ποΰ γίνεται στον τόπο μας 
καί ποΰ είνε τέλος ή καλύτερη ψυχαγω
γία γιά τά παιδιά, έκτος βέβαια τοΰ δτι 
τά μορφώνει καί τοΰς άναπτύσσει καλύ
τερα άπό ό,τι δήποτε άλλο τό καλλιτεχ
νικόν αίσθημα.

’έΤΙνέκδοζα
Ό  άριάμος 13 και ό 3Υίαβενε

Ό  διάσημος συνθέτης Μασενέ ήταν πολύ 
προληπτικός καί φοβόταν πάντα τόν αριθ
μό 13, οΰτε τόν έπρόφερε ποτέ, οΰτε τόν 
έγραφε καί δέν έπήγαινε ποτέ σέ σπίτι που 
είχε αυτόν τόν αριθμό. Τ ά  χειρόγραφα του 
τά αριθμούσε έτσι: 12, 12α, 14 καί ήξευραν 
πώς τό ,12α εσήμαινε 13.

Κ αθώς φαίνεται είχε κάποια προαίσθησι 
καί γ ι’ αυτό δέν αγαπούσε αύιόν τόν άριθ 
μόν.

Έ πέθα νε τις 13 Αύγουστου τοΰ 1912. 
Προσθέτοντας τούς άρι\)μούς τοΰ έτους 
βρίσκετε πάλι τόν αριθμό 13.

rD l μιήρα β ιά  όιάφοοα ed vn
"Ε νας επιστήμων κατέγινε μεταξύ τών 

άλλων καί μέ τό εξής ζήτημα. Νά ίδή τί κά
νουν διάφοροι άν&ρωποι άν βροΰν λ χ .  μιά 
μυίγα στον καφέ τους.

Λοιπόν οί μελέτες του επί τοΰ ζητήμα
τος άπέδειξαν τά έξης:

Ό  'Ισπανός πληρώνει καί φεύγει. Ό  
Γάλλος βγάζει τή μυίγα τήν πετα καί ύστε
ρα βρίζει τό γκαρσόνι. Ό  ’Ά γγλος άπλοΰ· 
στατα αφήνει τόν καφέ του άθικτον καί 
ζητεί έναν ά'λλο καφέ. Ό  Γερμανός βγά
ζει τήν μυίγα καί πίνει τόν καφέ του. Ό  
Ρώσσος πίνει καί τόν καφέ καί τήν μυίγα. 
"Οσο γιά τόν Κινέζο μασάει καλά τήν μυί
γα καί πίνει τόν καφέ γιά χωνευτικό.

ΤΟ Λ)Ί}1Γ11>1Λ ΜΑ>

ΜΙΑ Τ Ρ Α Ρ ίϊΔ ΙΑ  STO N  Α ΒΡΑ

Ό  Ζάν Λ εονάρ ήταν πιλότος στήν 
Άεροεσπρέσσο πού έκανε τή γραμμή  
Βρυξελλών-Παρισίων: *Ηταν ένας άπό  
τοΰς πιο θαρραλέους αεροπόρους καί έ- 
θαυμάζετο ά π ’ όλους γιά τήν ψυχραι
μία του.

— Αύτά τά ταξειδάκια είναι παιγνί
δια, έλεγε, όταν περάση κανείς άπό ένα 
πόλεμο όπως πέρασα εγώ καί ίδή τόν 
χάρο μέ τά μάτια του...

’Εκείνο τό πρωί' εντούτοις, ό τολμηρός 
αύτός ποΰ είχε άψηφίση τις σφαίρες των 
Γερμανών, φαινόταν ανήσυχος. Τοΰ εί
χε συμβή νά μεταφέρη μέ τό μονοπλάνο  
του υπουργούς, πρέσβεις, άκόμη καί έναν 
αρχιεπίσκοπον, άλλά έπιβάυες σάν αύ- 
τοί,ς ποΰ τοΰ έπρότειναν σήμερα δέν εί
χε μεταφέρει ποτέ. Οΰτε λίγο οΰτε πο
λύ, τοΰ έζητοΰσαν νά μεταφέρη στό Πα
ρίσι δύο πάνθηρας. .

Τά θηρία αύτά ανήκαν στον θηριοδα
μαστή Μαρσέλ ποΰ τά είχε άγοράσει 
στήν Μπορνέα. Ή σαν δύο ώραιότατα 
ζώα μέ στιλπνό τρίχωμα ποΰ έλαμπε  
3αν ασήμι καί κινήσεις κομψές καί εύ- 
λύγιστες όπως όλα τά αιλουροειδή.

Ό  μηχανικός έτοποθέτησε τό κλουβί 
μέ τά θηρία όσο μποροΰσε καλλίτερα 
καί τήν ώρισμένη ώρα τό μονοπλάνο ά- 
πεγειώθη.

Ό  Ζάν δέν φαινόταν πολΰ εύχαριστη- 
μένος. Ό  καιρός τόν ένοχλοΰσε γιατί ή
ταν βαρύς καί ή ομίχλη τόν ανάγκαζε  
νά πετά πολύ χα μ η λά  καί επομένως νά 
πηγαίνη σιγά, πράγμα πού δέν τοΰ ά
ρεσε διόλου.

—  Δέν μοΰ ξανάτυχε τέτοιος καιρός, 
ελεγε. Νομίζει κανείς πώς πετά μέσα σ’ 
ενα σύννεφο άπό μπαμπάκι. Μόλις κά
νομε 1 10  μίλια τήν ώρα. Κ ι’ όσο σκέ

πτομαι πώς θά μάς περιμένουν στό 
Μπουρζέ φωτογράφοι, δημοσιογράφοι... 
Θά βαρεθούν νά περιμένουν...

—  ‘‘Υπομονή, έλεγε, ό μηχανικός, φι- 
λοσοφικώτατα, δέν φταίμε μεΐς άν κάνει 
τέτοιο καιρό. Βέβαια άν μπορούσαμε νά 
παραγγέλναμε τόν καιρό πού θέλαμε θά- 
ταν πιο καλά. "Εξαφνα μιά αστραπή 
αύλάκωσε τόν ορίζοντα.

--Τ ώ ρα είμαστε καλά, είπεν ό πιλό
τος καί πριν τελειώσει τή φράσι του ή 
θύελλα έξέσπασε. ’Αστραπές, βροντές, 
κεραυνοί, βροχή ραγδαία. Τό μονοπλά
νο άρχισε νά είναι έρμαιον τής καταιγί- 
δος, άλλά ό Ζάν δέν ήταν άπό τούς πι
λότους ποΰ τά έχανε εύκολα. Έδώ καί 
λίγα δευτερόλεπτα όμως τοΰ φαινόταν 
πώς τό άεροπλάνο έγερνε καί έφώναξε 
τόν μηχανικό νά τόν ρωτήση τί συνέ- 
βαινε,

— Δέν βλέπω τίποτε, είπε αύτός.
— Κ ι’ όμως κάτι συμβαίνει, έπέμεινεν  

ό Ζάν, βλέπεις ότι γέρνομε...
’Αποφασισμένος νά ίδή τί συνέβαινε 

ό τολμηρός μηχανικός, έβγήκε άπό τή 
θέσι του έκρεμάσθηκε έξω άπό το μονο
πλάνο κι' άρχισε νά κυτάζη τά φτερά ό
ταν έξαφνα αίσθάνθηκε κάτι ζεστό κον
τά του.., Γυρίζει, τί νά ίδή. Ή  μία πάν- 
θηρ εί χ 2 κατορθώσει νά σπάση τήν πόρ
τα τοΰ κλουβιοΰ καί βρισκόταν σκαρφα
λωμένη σ’ ένα φτερό, γ ι ’ αύτό έγερνε τό 
μονοπλάνο. Μόλις είδε τόν μηχανικό 
ώρμησε άπάνω του ά λλ’ αύτός μέ μιά 
γρήγορη κίνησι βρέθηκε πάλι στή θέσι 
του τή στιγμή ποΰ ό πιλότος έρωτοΰσε :

— Λοιπόν, ανακάλυψες τίποτα ;
Ό  μηχανικός δέν έδωσε άπάντησι άλ

λά σκεπτόταν μόνο μέ ποιον τρόπο νά 
έμποδίση τό θηρίο νά φθάση στό μέρος



που καθόταν ό σύντροφός του, ό Ζάν έξ 
άλλου αφού δέν είχε λάβη άπάντησι έ- 
γύρισέ νά ίδή τί συνέβαινε, άλλα με τ ή ν . 
ομίχλη δέν μπόρεσε νά διακρίνη τίποτε 
άλλο άπο μία σκιά. Ή  σκιά αύτή ήταν 
§ μηχανικός πού αγωνιζόταν ν’ άπομα- 
κρύνη τό θηρίο.

Μ’ ενα γαλλικό κλειδί πού βρέθηκε 
μπροστά του τοΰ έκαταφερε μια στο κε
φάλι, άλλα τό κτύπημα δέν ήταν αρκετά 
δυνατό, ώστε νά ζαλίση τό θηρίο καί αυ
τό ώρμηαε πιό άγριεμένο. Δυό ακόμη 
φορές σήκωσε τό γαλλικό κλειοι ο μη
χανικός καί τό άφήκε νά πέση μέ δύνα- 
μι πάνω στό κεφάλι τοΰ θηρίου ενώ συγ
χρόνως ό πιλότος πού ειχε καταλάβη  
πιά τί συνέβαινε έφώναξε στόν μηχανικό 
του :

—  Κρατήσου καλά, Πώλ, θά κανω μια 
τούμπα γιά νά πετάξω τό θηρίο !

Τό μονοπλάνο έκαμε τήν τούμπα του 
άλλά χωρίς νά έλευθερωθή άπό τόν ενο
χλητικό επιβάτη του. Ή  πάνθηρ είχε 
κατορθώση νά κρατηθή μέ τά νύχια της 
πάνο στό τελάρο καί ώρμησε μέ νέα δύ- 
ναμι πρός τό μέρος τοΰ μηχανικοΰ, αλ
λά ώ !' τοΰ θαύματος, καθώς έδεχόταν 
νέο κτήπημα στό κεφάλι έχασε τήν ισορ
ροπία της καί έπεσε στό κενόν. Οι δύο 
σύντροφοι άνέπνευσαν,οταν πριν προφθά- 
σουν νά συνέλθουν εντελώς αίσθανωνται 
δεύτερο κλονισμό τοΰ μονοπλάνου τους 
πού τούς ειδοποιεί ότι νεος κίνδυνος τους 
άπειλοΰσε.

'Ηταν ή δευτέρα πάνθηρ πού ώρμοΰ- 
σε μ’ ενα φοβερό μούγκρισμα.

— Τό πιστόλι σου! εφωναξε ο Ζαν.
— Δέν εχω, άπήντησεν ό Πώλ.
— "Ενα μαχαίρι, κάτι...
 Δέν εχω τίποτα.
Ό  μηχανικός έσφιξε τις γροθιές του, 

ήταν έτοιμος νά θυσιάση τη ζο)η του για 
τόν σύντροφό του κι’ εβλεπε ατάραχος

τό θάνατο νά πλησιάζη. Μέ τό τελευταίο 
κτύπημα τοΰ είχε φύγει άπό τά χέρια 
καί τό γαλλικό κλειδί. ’Έτσι δέν ειχε 
πιά τίποτε γιά νά ύπερασπισθή τόν εαυ
τό του κι’ έπερίμενε καρτερικά.

’Έξαφνα τήν ώρα πού ένόμιζε πώς ό
λα είχαν τελείωση κι’ εβλεπε τό θηρίο 
νά κυττάζη μέ άγριο βλέμμα έτοιμο νά 
όρμήση καί νά τόν ξεσχίση ό σύντροφός 
του κατορθώνει καί βρίσκει μεσα στα ερ

γαλεία  του ένα πύραυλο καί τόν δίδει ά- 
ναμένον. Ό  Πώλ τόν αρπάζει καί τόν 
βάζει μπρος στή μύτη τοΰ θηρίου που 
κατατρομαγμένο άπο τη λαμψι οπισθο- 
'/ωρεΐ, στραβοπατάει καί πέφτει κι’ αύτό 

εις τό κενόν.
Είχαν σωθή...

Τό αεροδρόμιο τοΰ Μπουρζέ δέν ήταν 
πιά μακρυά καί σύμφωνα μέ τάς προ
γνώσεις τοΰ Ζάν κόσμος πολύς τούς έπε

ρίμενε.
— Τί μοΰτρα θά κάνουν, ειπεν ο Ζαν, 

οταν μάθουν πώς τά θηρία πέταξαν... 
Καί ο φιλόσοφος Πώλ έπρόσθεσε :

— Δέν είναι καί πράγματα πού συμ

βαίνουν κάθε μέρα αυτα.

ΆφοΟ χόρτασε πιά  νά καμαρώνη τό θαλασσο
κράτορα Π οσειδώνα, δ Φάνης έρριξε μιά μα ιιά  
σ' δλη τήν απέραντη κείνη αίθουσα... Έ δώ  τά- 
χασε. Ποϋ νά πρωτοπάη ; Σέ τρεις μακρές σει
ρές, αγάλματα μικρά μεγάλα, άλλα ολόκληρα, 
<ϊλλα κεφάλια μόνο, κ ι’ άλλα ακέφαλοι κορμοί 
—λές τ ’ άπομβινάρια μιας μάχης καταστρεπτι
κής—τόν ποοσκαλοΰσαν. Μά εκτός άπό τό Φάνη 
τρόμαξα κ ι’ εγώ... "Αν τόν πιάση τώρα ή περι
έργεια νά θέλη νά έξετάση ενα ένα μέ τις λε- 
πτομέρειές τους, χαθήκαμε !... Τ ί νά πρωτοδής 
έδώ μέσα; Γ ι’ αύτό, πιάνοντάς τον άπό τό χέρι 
τόν ώδήγησα σ’ έ'να άδριάνια  άθλητοΰ, πού ξε
χώριζε ανάμεσα στοΰς άλλους γιά  τό συμμετρικό 
κορμί του.

— Φάνη, στόν ώραΐο μας αυτό περίπατο μέσ’ 
τό μουσείο, σοΰ μίλησα ώς τώρα γ ιά  πολλούς 
μεγάλους καλλιτέχνες, τό 
Φειδία, τό Σκόπα, τόν 
Πραξιτέλη καί άλλους...
Τώρα θά  σοΰ μιλήσω γιά 
κάποιον άλλο μεγάλο καλ
λιτέχνη.... κύτταξε τοΰτο 
τό έργο... βίνε αντίγραφο 
ένός άδριάντος τοΰ Π ο
λυκλείτου... τώχεις ακού
σει αύτό τό δνομα ;

— Ν αί, θείτσα ... στά- 
•σου νά θυμηθώ. Νομίζω 
πώς έκαμε τό χρυσελε
φάντινο άγαλμα τής ”Η- 
ρας στό ’Ά ργος κ ι’ ήταν 
σύγχρονος τοΰ Φ ειδίο.

— Π ολύ ώραϊα... λίγα 
χρόνια νβώτερος ... είνε 
σπουδαίος καλλιτέχνης... 
ίκαμε δλο χάλκινα... έργα 
όνομαστά στήν αρχαιό
τητα.

— Μά τοΰτο δώ βίνε 
πέτρινο...

— Ε ίπαμ ε πώς είνβ αν
τίγραφο... τί παριστάνει ;

— Έ ν α  νέο ρωμαλέο 
μέ αθλητικό σώμα. ’Ίσω ς 
νά βίνε αθλητής... κάτι 
κρατεί στό χέρι.

— "Ενα δόρυ... ναι ε ί- 
νβ αθλητής . . . Λ έγεται 
-«'Ο δορυφόροα τοΰ Π ο
λυκλείτου»... Μά ακούσε 
τή σημασία του... Ό  Π ο
λύκλειτος πρώτος ά π ’ ό 

λους τούς καλλιτέχνες σκέφθηκβ πώς ή ώμορ- 
φιά στό άνθρ<ί>πινο κορμί βρίσκεται στις κανο
νικές αναλογίες τοΰ κάθε μέλους. 'Υποστήριξε 
δηλαδή τήν περίφημη συμμετρία, πού οί αρ
χα ίο ι είχαν θέσει ώς τήν κυριοιτερη σφραγίδα 
τοΰ κάλλους. Έ γρ α ψ ε μάλιστα κι’ ένα βιβλίο, 
γεμάτο οδηγίες γιά  τούς καλλιτέχνες, πού λεγό
τανε «Κανών>... τό πρώτο άγαλμα πού έκαμε 
σύμφωνα μέ τις οδηγίες ιοΰ βιβλίου του μέ αρ
μονικές πιά  μετρημένες αναλογίες είνβ ό Δορυ
φόρος..· γ ι '  αύτό καί τό έργο αύτό ώνομάσθηκε 
«Κανών» σάν τό βιβλίο κ ι’ οί άρχαΐοι τό θαύ 
μαζαν πολύ κ ι’ οί γλύπτες τό είχαν γιά  πρότυ
πό τους... Ό  Πολύκλειτος έδωσε πρώτος στ’ ά- 
γάλματά του τήν ψευδοβαδιστική αύτή στάσι... 
δηλ. στηρίζονται στό δεξί πόδι καί τό αριστερό 
πίσω άνετο πατεί μόνο στά δάκτυλα... Δές καί 

δώ ένα άλλο άντίγραφο 
τοΰ Πολυκλείτου... είνε ό 
Διαδούμενος... δηλ. ένας 
νέος πού δένει στό κεφά
λι του μιά ταινία, ϊσως 
νικητής κ ι’ αυτός στούς α 
γώνες.

— Μά θείτσα, τά πρό
σωπα δέν έχουν . πολλή 
έκφρασι... Ώ ρ α ϊα  κορμιά, 
δέ σοΰ λέω... Μά ποΰ ή 
με/αλοπρεπής έκφρασις 
τών έργων τοΰ Φ ειδία, 
τό πάθος τοΰ Σκόπα, κ ι’ 
ή γλυκεία μελαγχολία τοΰ 
Πραξιτέλη.

— Ε ίσαι πολύ-άπαιτητι- 
κός, Φ άνη... Κ άθε καλλι
τέχνης έχει τις χάρες του. 
'Ο  Πολύκλειτος, Πελο- 
ποννήσιος καθώς είνε, Ι
δανικό του έχει νά έκφρα
ση τή  σωματική άνδρεία 
καί τή συμμετρία τοΰ κάλ
λους. Είνε άρκετό.

— Θείτσα, δές έδώ στή 
μέση ένα περίεργο σύμ
πλεγμα... 'Η  ’Αφροδίτη 
θάναι αύτή μέ τό νΈ ρ ω τα  
τό μικρό γυιό της σκαρφα
λωμένο στόν ώμό της...καί 
ποιός είνε ό γέρος πού 
τής κρατεϊ τό χέρι ; Μπά! 
κ ι’ αύιή  θυμώνει καί βγά
ζει τό σάνδαλό της νά τήν 
κτυπήση... ΤΙ γοΰστο πού 
έχει, θείτσα , αύτό τό έρ-



γο Κι’ ό μικρός έρωτας γελά καί τόν αρπά
ζε ι άπό τά κ έρατα ...θά να ι ό Παν, δ τραγοπόδης 
θεός τοΰ δάσους...

- -  Ώ ρ α ϊα  τά ξήΥησε,, Φάνη μου .. εγώ δέν έ- 
χο) λέξι νά  προσθέσω... Ή  πεντάμορφη "Αφρο
δίτη μέ τό γυιό της βγήκαν περίπατο στό δ ά 
σος... ό καϋμένος ό ασχημομούρης ό θεός Π αν 
γοητεύτηκα άτό  τήν ώμορφιά της καί τής πήρε 
τό χέρι. Μά ή θεά τή ; ωμορφιάς συχαίνεται τήν 
άσχή,ιια ... Κ ι’ ό μικρό; έρωτας τόν κοροϊδεύει 
κατάμουτρα... Ε ίνε  έργο αλεξανδρινής έποχής 
δχ ι σπουδαίας τέχνη:. Τό θέμα μόνο είνε π ε
ρίεργο.

— Θείτσα, νά καί μιά κοπέλλα πού κοιμάται... 
νά κ ι’ ένας μαχηιής μέ ιόραιο σώμα... νά κι* έ'- 
νας καβαλλάρη:, νά...

— Δέ >·ά βοή; τελειωμό, Φάνη, τά σπουδαιό
τερα τάδαμε... Π άμε τώρα στή διπλανή α ί
θουσα...

ΣΟ Φ ΙΑ  Μ Α Υ ΡΟ ΕΙΔ Η  ΓΙΑΠΑΔΑΚΙ

Σ Κ Ε Μ Έ ΙΣ

cFid ζά οννορα
’Επήγα προχθές στό θέατρον «Παπαίωάννου» 

όπου οί, Ή π ειρ ώ τα ι είχαν συγκεντρωθή διά νά 
διαμαρτυρηθούν διά τάς καταπιέσεις τών Ε λ 
λήνων τής Βορείου ’Η πείρου άπό τήν ’Α λβανι
κήν Κυβέρνησιν. Πρό ολίγων ημερών πά λιν  πα- 
ρηκολούθησα μιά  όμοια διαμαρτυρία τών Δωδε- 
κανησίων καί άλλη μιά τών Κυπρίων.

Τά ύπόδούλα μ’ άλλους λόγους τμήματα τοΰ 
'Ε λληνισμού βρίσκονται τώρα τελευταία  πάλιν 
σέ αναβρασμό.

Α ύιό δμως δέν άρεσει σέ κάποιο φίλο μου, ό 
όποιος θέλει όλοι οί άνθρω ποι νά ένοιθούν σά 
μιά οικογένεια καί νά μήν έχουν σύνορα μετα
ξύ των.

— Έ τ σ ι  μοΰ είπ ε θά  παύσουν οί πόλεμοι 
όταν παύσομε ' ά έχωμε έθνικά σύνορα !

Αύτό είνα ι τό προχειρότερο έ ιιχ · ίρ η μ α  πού 
έχουν όλοι ο ί «διεθνισταί». "Ε τσ ι λέγονται όσοι 
έχουν τ ις  ιδέες τοΰ φίλου μου.

Τό επιχείρημα όμως αύτό μοΰ φα ίνετα ι πώς 
δέν οτέκβια ι διόλου στά πό.Ία  του.

Δ ιότι δέν είνα ι τά έθνικά σύνορα πού προ· 
καλούν τούς πολέμου;. Ά λλά είναι κάποια αλλα 
ελατήρια, τό όποια θά εξακολουθούν νά υπάρ
χουν καί όταν καταργηθοΰν τά  έθνικά σύνορα. 
Τά ελατήρια αύτά είναι ή απληστία, ό φθόνος 
ή μεγαλομανία καί διάφορα άλλα πάθη  πού συγ
κλονίζουν τήν ψυχήν τών ανθρώπων καί τών 
λαών.

Μήπως άμα καταργηθοΰν τά σύνορα, όλοι 
οί λαοί θά γίνουν μέ μιάς ένάρειο ι καί θά  απαλ
λαγούν άπό όλα α ύ ιά  τά έ 'α ττώ μ α τα ; "Οχι 
βέβαια. Τά έθνικά  όμως σύνορα χωρίς νά ε ί
ναι ή πραγματική α ιτία  τών πολέμων, ε ίνο ι έξ 
αντιθέτου άποτελέσμαια μιας νοικοκυρωσύνης 
πού πρέπει νά κυβερνά τόν κόσμο τό πολιτισμένο.

Π ώ ς μποροΰμβ νά γίνωιιβ όλοι μαζύ οί άνθρω 
ποι ένα σπιτικό ; Έ δώ  βλέπετε χο>ριζόμασιε εις 
οικογένειαν, ή όποία πάλι χωρίζεται σέ δυό καί

σέ τρεις άλλες, διότι δέν ε ίνα ι δυνατόν πολλοί 
άνθρω ποι με διάφορα γοΰστα, διάφορες ιδέες* 
διάφορη νοοτροπία καί ψοχοσύνθεση νά ζοΰν 
κάτω άπό τήν ίδ ια  σ ιέγη . Θά γίνουνται μαλλιά 
κουβάρια κάθε μέρα.

Τό ίδ ιο  συμβαίνει καί μέ τούς λαούς. Τό 
κάθε έθνος έχει δική του γλώσσα, δικά του ήθη, 
καί έθιμα, δικά του Ιδ ιαίτερα ψυχικά καί διανο
ητικά γνοίρίσματα.

Π ώς είνα ι δυνατόν λοιπόν όλα αύτά τά διά
φορε ιικά  πράγματα νά τά άνακατόσωμε σάν 
ρούσικη σαλάτα καί νά τήν σερβίρουμε νά τήν 
φάνη ό φίλος μου διεθνιστής ! !

"Εχουν λοιπόν δίκηο οί υπόδουλοι "Ελληνες 
νά ζητοΰν τό δικαίωμα νά διαθέσουν τόν εαυ
τόν των όπως αύτοί θέλουν καί νά μήν ύποχρε- 
(όνονται νά τρώγουν μακαρόνια Ιτ α λ ικ ά  ούτε 
Ά ρβ α νίτικη  μπομπότα άφοΰ αύτοί θέλουν νά 
τρώγουν ελληνικά»οατη φασουλάδα.

Υ π ά ρ χουν  μερικοί νόμοι φυσικοί πού δέν 
μπορεί κανείς νά τούς άνατρέψη. "Ενας τέτοιος 
φυσικός νόμος ε ίνα ι καί τό δικαίωμα τής ελευ
θερίας τοΰ άνθρώπου. Ό π ο ιο ς  στραγγαλίζει τήν· 
έλευθερία ενός συνανθρώπου του ε ίνα ι άνάξιος 
νά λέγεται άνθρωπος. Ε ίνα ι άπλούστατα ένα 
κτήνος μέ ένστικτα ζωώδη τό οποίον δέν είναι, 
βέβαια ό διεθνισμός ό όποιος θα  κατορθώσω 
νά τό έξανθρωπίση.

’Ε κείνο  πού χρειάζεται είνα ι νά κατορθώ
σουν όλοι οί, άνθρωποι καί οί λαοί νά αποκτή
σουν εύγενικά αίσθήματα αλληλεγγύης καί σε- 
βασμοΰ. Τότε μόνον θά  λείψουν οί πόλεμοι. Ό 
λα τά άλλα είναι σαπουνόφουσκες γεμάτες αέρα 
φρέσκο ό όποιος γεμ ίζει καί τά κεφάλια μερι
κών άνθρώπων σάν τόν φίλο μου, ό όποιος γιά 
νά φ α ίνετα ι νέος π ιπ ιλ ίζει διαρκώς τήν καρα- 
μέλλα τής καταργήσει»; τών συνόρων. Ε ίνα ι σάν 
νά σού λέη πώς πρέπει νά γκρεμίσουμε όλους 
τούς τοίχους πού χωρίζουν τά σπίτια  μιάς συν
οικίας καί νά βάλουμε τις οικογένειες όλες νά 
κ «θίσουν μαζί κάτω άπό μιά στέγη. Σωστό Δρο- 
μοκαΐτειο δη αδή !

Ο Φ ΙΓΚ Α ΡΩ

cΤιά νά cT°j]aze
8 ις  ζό άικασζήριο

— Κατηγορούμενε, αναγνωρίζεις δτι διέ- 
πραξες τήν κλοπή γιά τήν όποία κατηγο- 
ρεΐσαι. Π οιος σέ ώθησε σ’ αυτό;

— Ή  πείνα, κύριε πρόεδρε.

X X X
"8νας άα/ομεμακρνσμένος evyyevng

—  "Ενας κύριος συναντά ενα φίλο του 5 
όποιος φορεϊ πένθος.

— Τ ί συμβαίνει έρωτά, έ'χασες κανένα 
συγγενή σου, μακρυνό, κοντινό;

— 5'Ω πολύ μακρυνό, ήταν στήν ’Αμε
ρική.

|Α ΝΑ AlAIkEAAZETE 
J ΝΑ ΜΟΡ<ΡΟΝΕΣΤ£

Τ ό αιρώζο ωηόαΛιοχονμενο

"Ολοι σας ξεύρετε βέβαια πώς υπήρχε ε
ποχή πού δέν ύπήοχαν αεροπλάνα, τά με- 
γαλα αύτά πουλιά πού σχίζουν τόν αέρα, 
αλλά είχαν πολλοί σκεφθή δτι θά ήταν δυ
νατόν νά γίνονται εναέρια ταξείδια καί έσκέ- 
πτοντο νά λύσουν αύτό το πρόβλημα.

Μεταξύ τών πρωτων πού έσκέφθησαν ή 
σαν οι αδελφοί Μογκολφιέ, πού έγιναν έν
δοξοι καθώς ξέρομε.

Ε ίχαν επιχειρήσει πολλές δοκιμές, μά χω 
ρίς ικανοποιητικά αποτελέσματα κ ι’ έψαχναν 
παντα με την ελπίδα νά βροΰν κάτι ποιο θ ε 
τικό.

’Εντελώς τυχαίως βρήκαν μιά μέρα τό 
κλειδί τοΰ μυστηρίου.

“Ενα πρωί ό έ'νας άπό τούς αδελφούς ή 
ταν^ ακουμπισμένος στό μπαλκόνι τοΰ σπι
τιού του καί ήταν βυθισμένος σέ σκέψεις 
όταν βλεπει εξαφ\'α τήν σύζυγό του πού μα
ζύ μέ τήν υπηρέτρια κατεγίνοντο μέ τήν 
μπουγαδα. Ε ίχαν στιβάξει τά ρούχα δπως 
συνήθως μέσα στό καζάνι καί τώρα έπρο- 
σπαθούσαν νά τά σκεπάσουν μέ έ'να κουρέλι 
πού έτυχε νά είναι αυτή τή φορά ένα παληό 
μισοφόρι, τοΰ οποίου είχαν σφίξει τό κορ
δόνι στή μέση καί τοΰ είχαν δώσει Ι'τσι ενα 
σχήμα καμπάνας.

Ή  μπουγάδα ήταν έ'να αρκετά πολύπλο
κο πράγμα εκείνη τήν εποχή καί έθεωρεΐτο 
πολύ ευτυχής ή νοικοκυρά πού τήν έπετύγ- 
χανε, γι αυτο καί ή Κα Μογκολφιέ ήταν 
ενθουσιασμένη καί παρακολουθούσε τό κα
ζάνι πού σιγόβραζε.

 ̂ '0  σύζυγος παρακολουθούσε Χι’ αύτός τήν 
οικογενειακή σκηνή μά χωρίς νά ξεχνά κι’ 
εκείνο πού τόν απασχολούσε. "Οταν έξαφνα 
βλέπει κάτι πολύ περίεργο :

Ο ατμός άρχισε νά φουσκώνη τό μισοφό
ρι κι έξαφνα τό βλέπει νά σηκώνεται καί 
νά φθάνη ώς τό μπαλκόνι του δπου καί έ- 
σκάλωσε. Αύτό τόν έκαμε αμέσως νά μπή σέ 
μεγάλες σκέψεις, έσυζήτησε τό πράγμα μέ 
τον αδελφό του κι’ έπροσπάθησαν νά φου- 
σκίόσουν έ'να μεγάλο μπαλόνι μέ διάφορα 
«έρια θερμά γιά νά τό κάμουν έλαφρώτερο

απο τόν αερα. ’Έ τσι έγινε τό πρώτο αερό
στατο πού άφέθηκε στον αέρα τό 1783.

'Η σαν τά πρώτα βήματα τής άεροπλοΐα; 
καί οφείλονται στό παληό μισοφόρι τής κυ
ρίας Μογκολφιέ.

\JCJsKzpiRo βζϊρνωμα £ α ν ο ν

"Οταν έχομε θερίση καί βρέξει δέν μπο
ρούμε νά στεγνώσωμε τόν σανό καί αν τόν 
βαλωμε φρέσκον στις αποθήκες μουχλιάζει 
καί δέν τόν τρώνε πλέον τά ζώα. Τ ί γίνεται 
λοιπόν ;

Στήν Ε λ β ετ ία  έγιναν ή πρώτες δοκιμές 
τού τεχνητοΰ στεγνώματος τοΰ σανού.

Τόν τοποθετούν σέ ειδικές αποθήκες δ 
που τον στεγνώνουλ· μέ τή βοήθεια ενός ι
σχυρού ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτή ή έφεύ- 
ρεσις είναι σπουδαία γιατί έτσι δέν φέρνοΐ'λ' 
πιά καταστροφές ή βροχές σέ μιά συγκομιδή.

Φυσικά περιττό νά πούμε δτι ή άποξή- 
ρανσις στον ήλιο τού Θίοΰ ε ίια ι χίλιες φ ο
ρές προτ^μώτερη, αλλά μιλούμε γιά τις μέ
ρες πού δέν έχομε ήλιο.

φδορά ζοϋ σιδήρου

Θά σάς κάνει έντύπωσι τό πόσο συχνά * 
βλέπετε νά αλλάζουν τις γραμμές τών τραμ 
η τών σιδηροδρόμων, άλλά δέν είναι φυσι* 
κό όσο στερεό κ ι’ άν είναι έ'να σίδερο νά 
φθείρεται άπό τό πολύ βάρος.

 ̂ Ε ίναι δμιος παρατηρη ένο δτι ή φθορά 
είναι μεγαλειτήρα μέσα εις τά τουνέλ καί 
τούτο διότι συνήθως μέσα.έκεΐ είναι μεγάλη 
υγρασία και ή υγρασία σκουριάζει τά σίδερα 
επομένως φθείρονται εύκολώτερα. ’Έ πειτα  
είναι κι’ ένας άλλος λόγος :

Τό αέριον πού σχηματίζεται άπό τή φ ω 
τιά τής ατμομηχανής περιέχει πάντοτε θειώ - 
δες οξύ καί αύτό άναμιγνυόμενον μέ τήν υ
γρασία παράγει θειϊκόν οξύ πού είναι γνω 
στόν δτι τρώγει τό μέταλλο.

Έ χ ε ι  έξηκριβωθή δτι μιά σήραγξ μήκους 
10 χιλιομέτρων χάνει 30 τόννους μετάλλου 
τόν χρόνο.
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(Περίληΐ]>ις άπό τά προηγούμενα φύλλα)
Ό  Ρολάνδος Παζίς θέλοντας να καταρίψη κά

ποιο ρεκόρ επιχειρεί με αεροπλάνο τον γύρο τοϋ κό- 
ομον καί πέρνει μαζύ του τον έξάδελφο του Ζεράρ. 
Σννεπεία κάποιας βλάβης τό αεροπλάνο πέφτει ο ’ 
ί'να ξερόνηοο και ό Ρολάνδος πληγώνεται ατό χέρι.

— Π ώ ς θ ά  διευκρινήσωμε αύτό τό μ υ 
στήριο ;

— Ε ίνα ι άναμφισβήτητον, είπα, πώς θά  
δνσκολευθοϋμε νά τό διευκρινήοωμε, αλλά 
τώρα μον φαίνεται πώς τό καλλίτερο πον  
εχομε νά κάμω με είναι νά φάμε  κάτι άφον 
εΐοαι λίγο καλλίτερα και ανριο συνεχίζομε 
τάς εξερευνήσεις μας.

Έ φ ά γ α μ ε  μ ιά κονσέρβα κρέατος και δυό- 
τρεΐς γαλέττες που εϋρίσκοντο στό κιβώτιο 
τών τροφίμων και υστέρα ετοιμαζόμαστε  
νά κοιμηθούμε.

Ευτυχώ ς τά τρόφιμα μας ήσαν άθικτα,  
γιατί τό κιβώτιο μέσα στό όποιο τά είχαμε  
ήταν σιδερένιο, έτσι ε ίχαμε γιά νά ζήσώμε  
τρεις και τέσσαρες μέρες με  κάποια σχετι
κή οικονομία.

Λ ίγο  πριν πλαγιάσωμε ό Ρολάνδος άναψε 
τήν π ίπ α  τον κ ι '  έκάθησε λίγο νά ρεμβαση  
δταν έξαφνα τόν βλέπω  νά σηκώνεται  σάν 
τρελλός και νά μον δείχνη κάτι.

Β λέπω  πρός τήν διεύθυνσι που μοϋ ε 
δείχνε και δεν δυσκολεύοααι νά διακρίνο) 
ενα λοφίσκο και επάνω στόν λοφίσκο τη  
σιλουέττα μ ιας γυναίκας με  μαλλιά που ά- 
νέμιζαν στόν αέρα.

Κ Ε Φ Α  Λ Α Ι Ο Ν  Ε Κ  Τ Ο Ν  
Τβ μυατικβν τβΰ νηοιβΰ

Χ ω ρ ίς  νά πώ  λέξι άρχισα νά τρέχω σάν 
τρελλός πρός τό μέρος που είχε φανή ή ο
πτασία και ό Ρολάνδος μέ  ακολούθησε  
περπατώντας πιό σιγά εξ αιτίας χής π λη 
γής τον.

Σ ε  λίγο ε ίχαμε φθάσει καί οί δνό στόν 
λοφίσκο, αλλά πρός μεγάλην μας απελπισία  
δέν ε ίδαμε ψυχή ζωντανή.

— "Ας ψάξωμε, είπεν δ Ρολάνδος, δέν 
είναι δυνατόν ν ’ άνοιξε ή γή και νά τήν κα
τάπιε...

— Τίποτε, δέν βλέ
πω  τίποτε πουθενά,  
έψιθύρισα, και δμως  
τήν είδα και τήν εί
δες κ ι '  εσύ. Δέν είναι 
δυνατόν νά γελιόμα
στε και οι δνό.

— Παράξενο π ρ ά γ 
μα, ε ίπεν δ Ρολάν
δος. Τήν είδες καλά. Αέν τήν είδες ;

— Ν α ι βέβαια.
— 'Ώ στε  δέν μ π ορε ί  νά πή  κάνεις πώς  

γελάστηκα  ;
5' /~\ V— Οχι, οχι.

— Ή  έντΰπωσις μον ήτα·.· πώς ήταν ενα 
κορίτσι μ έ  βαΰρα μαλλιά που άνέμιζαν.

— Κ ι '  εμένα τό ϊδιο. Μ ά πώς μπ ορεί  νά 
ζή μόνη της εδώ ;

— Τί τρώει ;
--- Τά φαντάσματα δέν έχουν ανάγκη  νά 

τρώνε και ασφαλώς πρόκειται περί φαντά
σματος άφον εξαφανίσθηκε έτσι

Τή σ τιγμή  εκείνη τά μάτια  μον επεσαν 
επάνω σ ’ ενα βράχο σέ μ ικρή άιτόστασι άπό 
μάς και ή δεύτερη οπτασία που είδα ήταν 
άκόμη πιό περίεργη άπό τήν πρώ τη.

“Ενα τεράστιο κεφάλι μέ  μάτια  πον έ
λαμπαν σάν δνό φωτιές. "Αρπαξα το μπρά
τσο τον έξαδέλφου μον και τον είπα σιγάΐ

— Κ ύτταξε  ! κύτταξε !
—  Σούτ, εκαμεν ό Ρολάνδος, μ π ορε ί  νά 

είναι κανένα άγριο θηρίο κι ε ίμαστε  εντε
λώς άοπλοι.

"Ενα ρίγος μέ διέτρεξε, αλλά είχα συνει- 
θίσει νά διώχνω τόν φόβο μου και χωρίς 
ν ’ άκούσω τί] σνμβουλη τον Ρολανδον ε- 
σπευσα πρός τόν βράχο.

’Ά ν  τό θηρίο ώρμοΰσε άπάνω μον ήμουν 
χαμένος τό ήξευρα, αλλά αντο εξακολου
θούσε νά μέ κνττά ζη  χωρίς να φαίνεται 
οϋτε τρομαγμένο οντε έκπληκτο.

—  Είναι μεγαλόσαυρος, ε ίπεν ο Ρολάν
δος, καί τήν ίδια στιγμή επέταξα μ ιά  πέτρα 
στό κεφάλι τον θηρίον πον εσπευσε νά έςα- 
φανισθή.

—  Ά ν α π νεν σ α μ ε  καί ό Ρολάνδος εψιθύ- 
ρισε :

r βρισκόμαστε  σ ’ ενα πολύ περίεργο  
τόπο, και διερωτώμαι μή π ω ς  παρεφρονή-  
σαμε καί βλέπομε οπτασίες. Π ά μ ε  νά πλα-  
γιασωμε, Ζερφρ, σε βεβαιώ πώζ είναι τό 
καλλίτερο πον εχομε νά κάμωμε.

I I  ννχτα πέρασε ήσυχη καί μπορέσαμε  
να κοιμηθούμε χωρίς άλλες σκοτούρες, οντε 
σκέψεις.

Οταν εξυπνησαμε δμως τό πρωι μέ τό 
πρώτο χαμόγελό τοϋ ήλιου ό Ρολάνδος άρ
χισε νά κάνη χίλιες υποθέσεις θέλοντας νά 
λυση το μυστήριο που μά ς  περιέβαλε.

Ά φ ο ν  έφάγαμε πάλι μ ιά  κονσέρβα αρχί
σ α μ ε τα ς  εξερεννησεις μυις. Έ π ισ κ εφ θ ή κ α ·  
με το μικρό μας βασίλειο σέ όλη του τήν 
εκιαοι, αλλα δεν μπορέοαμε ν ’ άνακαλύ- 
ψωμε τίποτα . Γο μόνο πον ανακαλύψαμε  
ηταν ενα φοινικόπτερο που τριγυρνοΰσε γιά  
να βρή την καθημερινή  τον τροφή.

Οταν τελειωσωμε τις προμήθειες μας, 
ε ίπ ίν  ο Ρολάνδος, θά  φ άμε  ανχό τό πουλί 
y.t νατερα θ  αφεθοϋμε στήν τύχη μας.

Δεν πά με  νά εξετάσωμε εκείνα τά έγ
κατα λελειμενα πλοία  ; είπα .

Κ ατεβήκαμε  στήν παραλία  άλλά δεν μπο-  
βέσαιιε να προσεγγίσωμε τά πλοία γιατί 
άφ ενος μέν τό μπράτσο  τον Ρολάνδου δέν 
τον άφηνε ελεύθερες τίς κινήσεις ά φ ’ έ τε 
ρον ε ίδαμε μ ιά  θαλασσοταραχή πον μάς ε- 
φάνηκε ύποπτη .

— Μ π ο ρ ε ί  νά υπάρχουν καρχαρίες είπεν  
ό εξάδελφος μου, ας προσέχωμε. Ν ά  πεθά-  
νωμε απο πείνα ναι, άλλά φαγωμένοι άπό  
καρχαρίες άρνοΰμαι.

Ετσ ι ξαναγνρίσαμε στό καταφύγιο μας  
πον μάς ηταν απαραίτητο γιατί μάς έπρο- 
στάτευε άπό τόν καυστικό ήλιο

~ α πλω θ ηκαμε  κατάκοποι καί γιά ώρα 
πολλή δεν ανταλλάξαμε λέξι. Ε ίχ α μ ε  κ ι '  οι 
δνο τις ίδιες σκέψεις, άλλά δέν είχαμε τό 
ϋάρρος νά τίς άνακοινώσωμε ό ενας στόν 
ηλλο ν .

Ε ν τούτοις μέ  δλη τήν κούρασι πον αι
σθανόμουνα δέν μπορούσα νάβρώ  ησυχία.
’Ή θ ελα  καί καλά νά ψάξω άκόμη.

Έ σ η κ ώ θ η κ α , έκαμα λίγα βήματα καί άρ
χισα να προχωρώ πρός τό μέρος πον δέν 
είχαμε δ ιόλου εξερευνήσει. Ό  Ρολάνδος δέν 
φαινόταν διόλου διατεθειμένος νά μέ  άκο- 
λονθήση καί οϋτε είχε  τί δύναμι νά μ ’ έμ- 
■τοδίση. "Ετσι επροχώρησα ανενόχλητος κ ι ’

εφθασα σ ’ ενα βράχο πον μοΰ εκαμε περ ί
εργη έντυπα>σι.

Επλησιασα, εκυτταξα πιό προσεκτικά κι ’ 
αισθάνθηκα τήν καρδιά μον νά κτυπά  δυ- 
νατά.

Βολανδε ! εφωναξα, τρέχα γρήγορα ! 
'Ο βράχος είναι κούφιος.

Ο εξάδελφος μον εσηκώθηκε μέ νω χέ
λ ε ια κ ι  εφθασε στο μέρος πον βρισκόμου
να. I I  εκπληξις χου ήταν μεγάλη δταν είδε  
την τρνπα τοΰ βράχου πον μοϋ εδειχνε πώς  
ήταν κούφιος.

Μ αζυ  και οι δνο ανοίξαμε λίγο χήν τρύπα  
οταν είδαμε μ ια  πλάκα  ν ’ άνοίγη σάν πόρ
τα αποκαλυπτουσα μ ιά τρύπα μεγάλη  σέ 
ορθογώνιο σχήμα.

Α υτός είναι διάδρομος, είπα, υ π ό 
γειος διάδρομος.

Λ at και επί πλέον αυτή ή πλάκα ε ί
ναι ντυμένη άπό μέσα με τσιμέντο. Δέν π ι 
στεύω να εκαμε όλη αυτή τή δουλειά τό 
πουλί πού είδαμε. Τ ί λές, Ζεράρ.

Εκυτταξα τόν έξάδελφον μου κουνώντας  
τό κεφάλι.

— Πολλά μυστήρια εχει αυτό τό νησί, 
είπα. ΙΙοιός ξέρει μή π ω ς  βροϋμε τίποτα  
θησαυρούς. Πρέπει  νά ψάξωμε.

ΙΙρίν τελειώσω καλά-καλά τήν φράσι μου  
άκούσχηκε κάποιος άπομακρυσμένος κεραυ
νός που έδόνισε χήν άτμόσφαιρα, ό όρίζων  
έσκοτείνιασε άπό πνκνά σύννεφα καί ενας 
δυνατός άνεμος άρχισε νά σαρώνη τά πάντα.

Νέος κνκλών, είπεν, ό Ρολάνδος , καί ε ι - % 
μαστέ τνχεροί πον βρήκαμε μία σπηλιά νά 
καταρύγω με.

— ‘Ά ς  μποϋμε  μέσα λοιπόν.
’ Ε  μ π ή κ α  με άπό τό άνοιγμα καί δταν βρε

θήκαμε μέσα στή σπηλιά είδαμε δτι ό θό-  
λος ήταν δλος στηριγμένος πάνω σέ ξύλινες 
κολώνες Π ερπατήσαμε Αρκετή ώρα καί ν 
οτερά βρεθήκαμε σέ μιά μεγάλη αίθουσα  
κατασκότεινη,

’Έ ξ ω  οί κεραυνοί επεφταν ό ενας πίσω  
άπό τόν άλλο μέ δαιμονιώδη κρότο.

— Ε ίμα στε  τυχεροί πον είμαστε δώ μ έ 
σα .. είπεν ό Ρολάνδος.

Ψάχνοντας ψηλαφητί βρήκαμε μιά πόρτα  
ξύλινη τήν όποιαν έσπεύσαμε ν ’ άνοίξωμε, 
νά περάσωμε καί νά τήν κρατήοωμε μέ  μ ιά  
μεγάλη πέτρα γιά νά μ ή  κλείση.

( ’Ακολουθεί)



Τά «Ελληνόπουλα))

01 μα& ηταί τοΰ Κ ολλεγίου  καλλιεργοΰντες  τά  λουλούδια  τους.

Το SKojjeyiov ’Μδηνών
Σ ’ έναν άπό τούς λοφίσκους τοΰ Ψυχικού 

τό ’Αρσάκειο, σ’ άλλον, λίγο μακρύτερα τό 
Κολλέγιο ’Αθηνών.

Κ ι’ έτσι τό Ψυχικό, τό όμορφο οΰτό προ- 
άστειο τής πρωτευούσης μας, φιλοξενεί α 
νάμεσα στά πεΰκα καί τό θυμάρι, πού πλού 
σια σκορπίζουν τ ’ άρωμά τους τριγύρω, ένα 
μέρος τής νειότης τοΰ τόπου μας.

Γ ιά  τό ’Αρσάκειο μιλήσαμε στό προηγού
μενο φύλλο μας, άς δοΰμε σήμερα τί έχει νά 
μάς άποκαλύψη μιά έπίσκεψις στό Κ ολλέ
γιο ’Αθηνών, πού φιλοξενεί γιά τήν ώρα 
περί τά τετρακόσια παιδιά.

Ή  πρώτη μας γνωριμία μέ τόν μικρόκο- 
σμο τοΰ Κολλεγίου έγεινε τήν ώρα τοΰ προ 
γεύματος.

Μιά εύγενικιά πρόσκλησις τής Δ ιευθύν- 
σεώς του πρός «Τά Ε λληνόπουλα» μάς έ 
δωσε άφορμή νά κατατοπισθοΰμε άπό τήν 
πρώτη στιγμή. Ό  τρόπος μέ τόν όποιον έ 
νας άνθρωπος συμπεριφέρεται στό τραπέζι, 
είνε χαρακτηριστικός τής ανατροφής του.

Έ  λοιπόν ή άπέραντη τραπεζαρία, ή ό
ποία τήν ώρα εκείνη φιλοξενούσε περί τούς 
διακοσίους μαθητάς, μάς έδωσε ευθύς ά- 
μέσοος τήν έντύπωσι ότι όλα εκείνα τά παλ- 
ληκάρια ήσαν παιδιά μέ αγωγή ξεχωριστή.

Ή  έξήγησις δέν άργησε νά 
μάς δοθή άπό τόν κ. Φυλα- 
κτόπουλον, διευθυντήν τοΰ 
Οικοτροφείου, πρός τόν ό
ποιον ό ’Αμερικανός διευθυν
τής τοΰ Κολλεγίου κ. Νταίβις 
μάς παρουσίασε.

Κατά τήν διάρκειαν τοΰ 
προγεύματος ό κ Φυλακτό - 
πουλος είχε τήν καλωσύνη νά 
μάς δώση διάφορες εξηγήσεις 
οί οποίες δέν άργησαν νά μάς 
κατατοπίσουν όσον αφορά τό 
πνεΰμα τής όλης διεξαγωγής 
τής εργασίας εις τό Έλλη- 
νοαμερικανικόνΚολλέγιον’Α- 
θηνών.

— 'Ε κείνο , τό όποιον πρώ
τιστος επιδιώκουμε, μάς λέγει ό κ. Φυλα- 
κτόπουλος είνε νά διαμορφώσουμε ανθρώ
πους. Ή  πνευματική άγωγή μάς ενδιαφέρει 
όσο κάί ή διαμόρφωσις χαρακτήρων. ΓΓ 
αύτό προσπαθούμε νά τονώσουμε τήν προ
σωπικότητα τοΰ κάθε παιδ.οΰ καί νά άφί- 
σουμε έλευθέρα τήν πρωτοβουλία. Ε ις αύτό 
μάς βοηθει πολύ ή εφαρμογή τών ωρών, 
τής έλευθέρας δράσεως, κατά τάς οποίας τό 
κατώτερο τμήμα διηρημένο είς διαφόρους 
ομάδας άναλόγως
μέ τήν κλίσι του 
κάθε παιδιοΰ, ά- 
σχολειται εις έρ
γα χειροτεχνίας.

— Γ ιά νά κα
τορθώσουμε όμως 
νά εφαρμόσουμε 
τό πρόγραμμά μας 
καί συγχρόνως νά 
άκολουθήσωμεπι- 
στά τό πρόγραμ
μα πού επιβάλλει 
τόΎ πουργεϊο  μας 
χρειάσθηκε νά ε
πεκτείνουμε τά έ
τη τής φοιτήσεως 
εις τό Γυμνάσιο ν 
άπό έξη είς επτά. Μ ία άπό τις ευάερες ο

tic τά Σχολεία μας

01 μαϋ ·ητα ι ασχολούμενοι είς  τή ν  π η λο π λα σ τικ ή ν .

Μέ τόν τρόπο ούτό οί τε
λειόφοιτοι μας έχουν όλα τά 
άπαιτούμενα προσόντα διά νά 
ουνεχίσουν τάς σπουδάς των 
στο Π ανεπιστήμιο καί συγ
χρόνως είνε τελείως κατηρτι- 
σμένοι γιά τή ζωή.

Σέ λίγο ό κ. Φυλακτόπου- 
λος, κι’ αργότερα ό κ. Λα- 
γουδάκης, καθηγητής τής ι
στορίας, έχουν τήν καλωσΰνη 
νά μάς περιφέρουν είς όλο 
τό κτίριο ιοΰ  Κολλεγίου.

Παντοΰ απόλυτη τάξις ε
πικρατεί καί συγχρόνως αέ
ναος δράσις. Α ίθουσες παρα- 
δόσεως άπλετα φωτισμένες, 
αίθουσα βιβλιοθήκης όπου οί 
μαθηταί ημποροΰν ελεύθερα νά αντλήσουν 
άπό τά βιβλία της νέες γνώσεις καί νά λύ
σουν διάφορες απορίες τους, αίθουσα άνα- 
παύσεως, όπου τά παιδιά συναθροίζονται 
την ώρα τής σχολής γιά νά περάσουν,συζη
τώντας, τις ώρες τους

Από το ε ισόγειό βρισκόμεθα στήν σο- 
φίτα.

Έ δώ μπορούμε νά πούμε πώς είνε πράγ
ματι τό βασίλειο τών παιδιών.

Σέ μιά μεγάλη 
αίθουσα οι μικροί 
μαθηταί έπιδίδον 
ται άλλοι στήνπη- 
λοπλαστική, άλλοι 
στήν ξυλουργική, 
άλλοι στήν χαρ
τοκοπτική καί ού'- 
τω καθ’ εξής.Είνε 
ή ώρα τής έλευ
θέρας δράσεως.

Έ ξ  άλλου σέ 
λίγο παρακολου
θούμε στον κήπο 
τήν ομάδα τών μι
κρών κηπουρών 
πού άσχολοννται 
στην καλλιέργεια 

τοΰ Κ ολλεγίου . τών λουλουδιών,

καί λίγο αργότερα στήν ίϊεατρική αίθουσα 
τούς μικρούς καλλιτέχνας οί όποιοι υπό τήν 
οδηγία τοΰ κ. Καρόλου Κούν, κάνουν πρόβες 
γιά κάποια προσεχή θεατρική των παράστασι.

Σημειωτέον ότι τό παίζόμενο έργο είνε 
έργον μαί+ητοΰ «Τό δοκίμιν τής αγάπης» 
δραματοποίησις λαϊκού τραγουδιού υπό τοΰ 
νεαροΰ ’Αλέκου Σολομού.

Κατά τό διάστημα τής περιοδείας αυτής, 
άπάνω ά π ’ όλα μάς κάμει έντύπωσι τό πνεΰ
μα τής φιλίας πού άντιλαμβανόμεί>α μεταξύ 
καθηγητών καί μαθητών.

Ε ίς τό Κολλέγιον ’Αθηνών ή Διεύθυν· 
σις, οί καθηγηταί καί τά παιδιά ζοΰνε μέσα 
σέ μιά απόλυτη αρμονία. Πρόκειται γιά μιά 
μεγάλη οικογένεια πού τήν συνδέει ή αμοι
βαία άγάπη καί αλληλεγγύη καί ή όποία μέ 
καθημερινή συντροφιά τό τόσον θελκτικό 
περιβάλλον, πού ό καθένα, ξέρει, πόσο 
επιδρά στήν ψυχή καί τό πνεΰμα, εργάζεται 
γιά τό κοινό καλό.

Ό  καθένας έχει έπίγνωσι τών ύποχρεώ- 
σεών του, καί προσπαθεί πάντοτε νά είνε 
άντάξιος τής εμπιστοσύνης τοΰ άλλου.

Κ ι’ έτσι δέν αμφιβάλλουμε πώς οί σημε
ρινοί μαθηταί τοΰ Κολλεγίου, θά  έμφανι- 
σθοϋν αύριο στήν ζωή τοΰ τόπου μας ώς 
πολΐται αντάξιοι τοΰ ονόματος τής πατρί- 
δος τω ν.
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(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)
Ά π ό  κείνη τή στιγμή δέν έπαυσε νά τόν 

παρακολουθή, πράγμα πού δέν φαινόταν ν 
άρέση διόλου στόν άγνωστο.

"Οταν έτελείωσε τό θέατρο, ό φίλος μας 
έπροσπάθησε νά μή χάση τά ϊχνη του καί 
τόν παρηκολοΰθησεν εξ άποστάσεως.^

Ό  άγνωστος μπήκε σ’ έ'να καφενείο,φαι
νόταν σάν κάποιον νά έπερίμενε. Έ π ί τ έ 
λους τόν βρήκε και εσπευσε νά καθήση κον
τά του,

Ό  ρεπόρτερ έμπήκε κ ι’ αύτος στο κα
φενείο κ ι’ εκάθησε στό διπλανό τραπέζι.

Οί δυο άνδρες μιλούσαν αγγλικά καί ο 
φίλος μας άκουσε τόν εξής διάλογο j

— Δέν καταλαβαίνω πιά τίποτα, έλεγε ο 
Ά ρμσ τρογκ . Π οιος άπήγαγε τόν Ντορβάλ 
τήν στιγμή που είμαστε έτοιμοι να τον παμε 
στό Παρίσι.

*0 Ζάκ πετάχθηκε στήν καρέκλα του :
— Π ώς ! ώστε δέν τόν είχε απαγαγει 

αυτός ;
Ό  ’Αμερικανός έσυνέχισε :
— Καί τό δυσάρεστο είνε δτι θά  ενοχο

ποιήσουν έυέ καί ή φαρσα μπορεί να μετα
βλητή σέ δράμα’ Γ ι’ αυτό μοΰ φαίνεται πώς 
τό καλλίτερο πού έχω νά κάμω είνε νά φυ 
γω αμέσως άπό τή Γαλλία. Αύριο πρεπει 
νά τοΰ δίνωμε. Δεν θελω μπλεξίματα με τη 
γαλλική άστυνομία.

Ό  Ζάκ δέν ήθελε ν’ άκοΰση περισσότερα. 
Μιά φαεινή ιδέα τοΰ ήλθε κι εσηκωθηκε 
αμέσως.

ΔιηυΟύνθη πρός τό θέατρο Σάρρα Μπερ· 
νάρ καί έμπήκε άπό τήν είσοδο τών η θ ο 
ποιών.

— Ό  κ. Μάρκελος Βαλέρ ό άναπληρωτής 
τοΰ ’Ερρίκου Μαρσάλ, ειπε, είναι ακόμη 
έδώ ;

— Μάλιστα, κΰριε, είναι στό καμαρίνι του.
— Πέστε του δτι θέλω νά τοΰ πάρω συ- 

νέντευξι γιά τόν «Ιίαρατηρητη».
Σέ λίγο τοΰ ανήγγειλαν.
— Ό  κ. Βαλέρ σάς περιμένει.

Ό  Ζάκ έμπήκε στό καμαρίνι τοΰ Βαλέρ 
μέ τό χαμόγελο στό οτομα.

— Σ άς συγχαίρω, κ. Βαλέρ, είπε, ήσαστε 
θαυμάσιος είς τόν ρόλο σας. Ά κ ό μ η  και ο 
Ντορβάλ δέν θά  ήταν καλλίτερος. ^

— ’Έ κανα δτι μπόρεσα είπεν ό ηθοποιο; 
μέ ΰφος απλό, άλλά τή στιγμή εκείνη ο ρε- 
πόοτερ έσκασε στά γέλια. , ]

— Κΰριε Ντορβάλ, ε ίπε, εισθε θαυμ«*| 
σιος στό μακιγιάρισμα. Κανείς δέν θά μπο 
ροΰσε νά σάς αναγνώριση.

Ό  άλλος πετάχτηκε άπό τό κάθισμα τον. j
— Ε ίσ θ ε  τρελλός, κΰριε! έφώναξε. ^
— ’Ό χ ι δέν είμαι τρελλός,^μά δεν εχετε 

νά φοβηθήτε τίποτε άπό μέ. Αλλως τε καί; 
ό Ά ρμ σ τρογκ  μέ τους συνενόχους του φεύ
γουν αύριο γιά τήν Α μερική .

—  Α λήθεια ; έρώτησεν ό ήθοποιος και ο
Ζάκ είπε δσα γνωρίζομε. _

—  Δέν ξέρω γιατί, κατεληξε, μου ηλιτε 
αμέσως ή ιδέα δτι προσποιηθήκατε εξαφα- 
νισι γιά νά γλυτώσετε άπό τίς απειλες του 
Ά μερικάνου. Κατάλαβα δτι έκρυβοσαστε 
κάτω άπό τό δνομα Μάρκελος Βαλερ. _ j

— Ναί. έμαντέψατε πολύ σωστά, ειπεν 
0 ηθοποιός. ’Ή ξευρα  πώς ό Άρμστρογκ 
ήταν ικανός νά μοΰ φτιάξη καμμια ιστορία 
κι’ έτσι εσκέφθηκα νά παίξω αΰτο το παιχ
ν ίδ ι. _ ,

Καί λέγοντας αυτά άρχισε να χαλα το μα; 
κιγιάρισμά του καί νά άφήνη τό  ̂ προσακιο 
του στή φυσικότητά του. ’Έ τσ ι ο Ζακ «ο 
χισε ν’ άναγνωριζη τόν Ντορβάλ· ^

—  Σάς ευχαριστώ, φίλε μου, ειπεν^ 0; 
ηθοποιός καί άναγγείλατε δτι αΰριο θα ε|ΐ| 
φανισθώ έπισήμως μέ τό πραγματικό μον 
δνομα.

— Κΰριε Ντορβάλ, μή μ ευχαριστητε, 
άπήντησεν ο Ζάκ, άλλά αν θέλετε να μον 
κάμετε ενα καλό μή πήτε τίποτε στους συν
αδέλφους μου πριν άπό αΰριο τό πρωι.

— ’Ά ! θέλε ε πρωτεραιότητα, ειπεν Ο 
Ντορβάλ γελώντας, βέβαια, έχετε δίκηό, 
τήν δικαιοΰσΰε.

'  1 ην επομενην ο «Παρατηρητής» ήταν ή 
μόνη εφημερίς πού άνέφερε τήν πραγματι
κή ιστορία τής έξαφανίσεως τοΰ Ντορβάλ.

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Ν  Ε Ν Δ Ε Κ Α Τ Ο Ν  
Τό κόκκινο άεροηλάνο

— Βασίζομαι σέ σένα, Ζάκ, είπεν ό διευ
θυντής τοΰ «ΓΙαρατηρητοΰ» γιά νά πάρου
με δλες τίς πληροφορίες τίς σχετικές μέ τήν 
πτήσι πού ετοιμάζει ό Αανδρέλ.

— Θά τίς πάρωμε, μείνετε ήσυχος κ. 
Διευθυντά, άπήντησεν ό νεαρός ρεπόρτερ. 
Λίγα λεπτά άργώτερα τό αυτοκίνητό του 
τόν μετέφερε μέ δλητήν ταχΰτηταστό άερο- 
δρόμιον τοΰ Μπουρζέ.

Ή  άποστολή του αυτή τή φορά φαινό
ταν τιποτένια έκ πρώτης δψεως. Συνίστατο 
οιό νά μπόρεση νά πάρη συνέντευξι άπό 
τον διάσημο αεροπόρο Ά ρμάνδο Πανδρές 
πού θά  έκανε μιά πολύ επικίνδυνη διάπτη- 
οι, άλλά ο περί οΰ ό λόγος αεροπόρος δέν 
έδιδε εύκολα συνεντεύξεις καί άπέφευγε 
τούς δημοσιο/ράφους. Τό ϊδιο  και ό μηχα
νικός του Κρατοΰσαν καί οί δυο άπόλυτη 
μυστικότητα καί κανείς δέν ήξευρε τήν πα
ραμικρή λεπτομέρεια.

Αυτό τό μυστήριο είχε σκανδαλίσει πολ· 
λοΰς, άλλά κανείς δέν είχε κατορθώση νά τό 
διείσδυση. ’Ά λλοι έλεγαν πώς ό τολμηρός 
αεροπόρος ihx κατέρριπτε το ρεκόρ ΙΙαρι- 
οίων -Ν έ α ς  Ύ όρκης, άλλοι διετείνοντο δτι 
®ά έπιχειροΰσε διάπτησι ΓΙαρισίων— Τόκιο 
καί άλλοι έβεβαίωναν δτι ό Αανδρέλ θά  έ
κανε τόν γύρο τοΰ κόσμου χωρίς κανένα 
οταθμό. ’

Περιττό νά ποΰμε δτι ό Ζάκ δέν έδιδε 
Χαμμιά απολύτως πίστι στήν τελευταία αυτή 
διάδοσι, γιατί ηύξευρε πώς ήταν φΰσει άδΰ- 
νατο νά γίνη μιά τέτοια διάπτησις. Κατά τήν 
γνώμην του οί δΰο αεροπόροι θά έπερνοΰ- 
fav τόν Α τλαντικό άπό δυσμάς πρός άνα · 
τολάς.

Έ φ θασε στό αεροδρόμιο καί είχε τήν τΰ- 
ΪΊ νά συναντήση αμέσως τόν Αανδρέλ 
Ι Ό  άεροπόρος τόν έ^νώριζ-: καί τόν έχαι- 
{ετισε πολύ φιλικά 

—Ποιος καλός άνεμος σέ φέρνει έδώ ; 
ιόν έρώτησε.

—Τήν ίδ ια  ερώτησι σάς κάνω κι’ εγώ, κ. 
Λανδρέλ, ποιος καλός άνεμος σάς φέρνει
ίδώ ;
Ό άεροπόρος έγέλασε.
—Ά ! κΰριε άσσο τών ρεπόρτερ, ε ίπε, λυ

πούμαι πού σάς άρνοΰμαι, άλλά δέν μπορώ 
νά σάς πώ τίποτε.

— Δέν είναι διόλου ευγενικό εκ μέρους 
σας, παρετήρησεν ό Ζάκ κάνοντας ένα μορ
φασμόν. Γ ιατί τόση μυστικότης ;

— Έ χ ο μ ε  τούς λόγους μας.
— Καί πότε θά τούς μάθωμε ;
—"Οταν φιθάσωμε στό τέρμα τοΰ τάξει- 

διοΰ μας.
— Ευχαριστώ. Ε ίσθε πολύ υποχρεωτικός. 

Καί πότε φεΰγετε ;
— Θά τό μάθετε δταν φύγομε.
— Σ άς ευχαριστώ καί πάλιν. Πολύ ενδια

φέροντα δσα μοΰ λέτε. Θά άρνηθήτε άκόμη- 
καί νά μοΰ δείξετε τό αεροπλάνο σας, κ. 
Αανδρέλ ;

— Δύτό δχι. Έ '.άτε νά οάς τό δείξω.
Τόν ώδήγησε σ’ έ'να υπόστεγο δπου ήταν

τοποθετημένο έ'να κόκκινο αεροπλάνο πού 
είχε τό δνομα «’Ιωσήφ Λέ Μ πρί».

— Τί Ιδέα οά ; ήλθε, είπεν ό Ζάκ, νά δώ 
σετε τό δνομα ενός συναδέλφου πού έχάθηκε.

’Ακολούθησε σιωπή.
Ό  ρεπόρτερ έθαΰμασε τό ήεροπλάνο, ύ

στερα έρώτησε μία τελευταία φορά :
—Δέν θέλετε νά μοΰ πήτε τίποτε περισ

σότερο ;
— ’Αδύνατον, φίλε μου, λυπούμαι !
— Τόσο τό χειρότερο. Ε π ισ τρ έφ ω  στό 

Παρίσι καί σάς είδα νά φεύγετε δταν έφ θ α 
σα. Θέλετε νά σάς πάρω μέ τό αυτοκίνητό 
μου ;

— Ευχάριστους.
Έ τοποθετήθησαν ό Ζάκ στό βολάν καί ό 

Αανδρέλ πλησίον του καί στόν δρόμο έκου- 
βέντιαζαν μέ πολλή αφέλεια. (’Ακολουθεί)



OH Μ ΙΚ Ρ Ο Ι Ε Φ Ε Υ Ρ Ε Τ Α ϋ

ΤΙ ASIZEI ΕΝΑ ΖΕΥ ΓΑ ΡΙ.., Π ΑΛΗ Ο Π ΑΠ ΟΥΤΣΑ

Η  Α Ν Α Κ Α Λ Υ Ψ Ε Σ  Ε Ν Ο Σ  Ν Ε Α Ρ Ο Υ  ΧΗΜΙΚΟΥ

Σας μιλήσαμε σ' ενα προηγούμενο φύλλο γιά 
-τούς δύο μικρούς Λιπερσέϋ πού, χάρις στήν προ
σοχή καί στήν παρατηρητικότητα του:, κατώρ- 
θωσαν ν ’ άνακαλύψουν τό τηλεσκόπιον.

Έ ν α ς  άλλος μικρός εφευρέτης υπήρξε, πριν 
άπό λίγα  χρόνια, ό άμερικανός ’Ιωσήφ Μίσελ- 
μαν. ’ Η ταν γυιός πτωχού υποδηματοποιού καί ό 
πατέρας του, πού δέν είχε τά μέσα νά τόν σπου- 
δάση. τόν προώριζε γ ιά  ν ’ άκολουθήση τήν ίδ ια  
μ ’ αυτόν τέχνη, όταν θά  βμεγάλωνε.

Ό  μικρός Ιω σ ή φ  όμως, πού ήταν πολύ επ ι
μελής καί προσεκτικός, κατώρθωνβ νά έξοικονο- 
μή κάθε βράδυ μβρικές ώρβ; καί νά φοιτά ο’ έ’να 
νυκτερινό σχολείο πρακτικών σπουδών, άφοΰ δέν 
τού ήταν δυνατό νά παρακολουΟή μαθήματα τήν 
ημέρα, όπως καί τά άλλα πα ιδιά  τής ηλικίας του

Ή  προσοχή τοο άλλως τε καί τό β α θ ύ κ α ί ε
ρευνητικό πνβΰμα του τόν ώθησαν στήν άνακά- 
λυψ ι «ού τόν έκαμε σέ λίγο διάσημο καί πάμ- 
πλουτο. Γ ιατί ή άνακάλυψίς του ήταν πολύ πρα
κτική καί τέτοια πού θ ά  μπορούσε νά τήν είχε 
κάμει οποιοσδήποτε πριν ά π ’ αυτόν μέ λίγη σκέ- 
ψ ι καί λίγη προσοχή.

Μέσα στό παληομάγαζο τοΰ πατέρα του, σέ 
μιά γωνιά, υπήρχε πάντα ένας σωρός άπό π α 
ληοπάπουτσα, σόλες, ψ ίδια κι* άλλα παρόμοια 
πράγματα πού εσάπιζαν μέ τόν καιρό καί άνέ- 
διδαν μιά χαρακτηριστική καί έ’ντονη μυρωδιά.

Ή  μυρωδιά εκείνη δέν ενοχλούσε βέβαια κα
θόλου τόν γέρω Μ ίσελμαν, πού ήταν συνηθισμέ
νος σ’ αυτήν, μά βΐχεν ανησυχήσει πολλές φο- 
■ρές ώς τώρα τό κεφάλι τοΰ μικρού Ιω σ ή φ , ό
ταν, καθισμένος μπροστά στόν πάγκο, βοηθούσε 
τόν πατέρα του στή δουλειά.

Στό νυκτερινό σχολείο ε ίχε  μάθβι πώς κάθε 
πράγμα πού σαπίζει άπό τόν καιρό είτε άπό τήν 
χρήσι άναδίδει διάφορα αέρια καί πώς τά άερια 
■αύτά, κ ι' όταν άκόμη ε ί ε  επιβλαβή στόν αν
θρώ πινο οργανισμό, μπορούν κάποτε νά χρησι
μεύσουν σέ κάτι.

Σέ τί όμως ; Νά τί θάθελε νά μάθη ό μ ι
κρός ’Ιωσήφ. Γ ιά  νά τό μάθη όμως έπρεπε 
«ρώτα νά ξέρη τ ί είδους αέρια ήταν αύτά πού 
έβγα ιναν άπό τά σαπισμένα παληοπάπουτσα. 
Καί αί γνώσεις πού είχε  άπό τήν χημεία δέν 
τόν βοηθούσαν καθόλου σ ’ αυτό.

Έ π ε ισ ε  τότε τόν πατέρα του νά τόν έγγρά- 
ψη σ' ενα αλλο νυκτερινό σχολείο, όπου, έγέ- 
νοντο ειδικά μαθήματα  χημείας. Τρία  ολόκληρα 
χρόνια  έκράτησαν αί νέαι αύταί απουδαί τοΰ μι- 
κροΰ ’Ιωσήφ. Μά σ όλο αύτό τό διάστημα ή 
μεγάλη ιδέα πού τοΰ είχε καρφωθή στό μυαλό 
ί)έν τόν έγκατέλειψε ποτέ.

Έ σκέπτετο πάντοτε σέ τί καί μέ ποιό τρόπο 
θά  μπορούσε νά χρησιμοποίηση τά χαλασμένα 
παληοπάπουτσα. Καί σιγά-σιγά είχε έγκαταστή- 
■σει μέσα στό δωμάτιό του ένα μικρό χημικό ερ 
γαστήριο γιά νά μπορή νά κάνη τά πειράματά του.

Έ κράτησαν πολύν καιρό αύτά τά πειράμα-α.

Μά στό τέλος ή άνακάλυψίς πού εκαμε άπεζημι- 
ωσε μέ τό παραπάνω τόν ’ Ι ω σ ή φ  Μίσελμαν για 
όλους τούς κόπους πού είχεν ώς τότε καταβαλει 

Τ ί νομίζετε πώς άνεκάλυψε ; < ,
Ά π ό  ενα ζευγάρι παληοπάπουτσα, που τα 

πετάμε συνήθως, γιατί νομίζουμε πώς δέν αξί
ζουν τίποτε, μπορεί νά βγοΰν, μέ τήν καταλληλη 
χημική επεξεργασία, περί τά 100 πολύτιμα χημι· 
κά προϊόντα !

Νά μερικά ά π ’ αύτά τά προϊόντα. _  ̂
Π ρώτα-πρώτα ένα είδος στάχτης, ή οποία , 

χρησιμοποιείται διά τήν κατασκευήν τού πράσι
νου χροηιατος. Τό πράσινο που βγαίνει απ αυτή 
τή στάχτη είνε πολύ στερεό καί δέν παθαίνει τί
ποτα οΰτε άπό τήν φω τιά, οΰτε από τήν υγρασία.

Ά π ό  τά παληοπάπουτσα αύτά βγαίνει άκομη 
μεγάλη ' ποσότης αμμωνίας, πού, ξέρουμε όλοι, 
πόσον είνε χρήσιμη στήν σημερινή βιομηχανία.

Β γαίνει άκόμη μία ουσία πού καλείται «πυ· 
ροκατεχίνη» καί πού χρησιμοποιείται^ πολύ εις 
τήν φωτογραφική τέχνη, μία άλλη ουσία ή «περ- 
ρόλη», μέ τήν οποίαν κατασκευάζονται πλείστα 
φάρμακα καί χημικά προϊόντα, μία τρίτη ουοια 
πού καλείται «τροπακοκαΐνη» καί πού θεωρεί
τα ι σήμερα ώς τό καλύτερον αναισθητικόν φαρ- 
μακον, διάφορα έλαια καί λίπη γ ιά  τις μηχανές, 
λουλάκι καί τέλος, διά νά μήν πολυλογούμε, ενα 
άρωμα—δέν είνε άπίστευτον, έ μέ όσμην για- 
σβμιοΰ ! , ,

Κ αί όλα αύτά άπό ένα ζευγάρι παληοπαπου- 
τσ α ! Καί όμως αύτά τά παληοπάπουτσα εινε 
ένας μικρός πακτωλός, όπως είπ ε  καί ό ίδιος ο 
Μίσελμαν, όταν παρουσίασε τήν άνακάλυψίν του 
είς μερικούς Α μερικανούς σοφούς, πού έτριβαν 
τά μάτια τους άπό τήν κατάπληξιν καί δέν ήυί- 
λαν νά τόν πιστβύσουν. _ _

Ώ ς  τόσο ό νεαρός Μίσελμαν δέν άπηλπισση· 
Παρουσίασε τήν έφβύρεσίν του είς τό αρμόδιον 
ύπουργείον, έπανέλαβε τά πειράματα του εμπρός 
είς μίαν επιτροπήν ειδικών, έβοαβεύδη και επι
τύχε νά τού άναγνωρισθή δικαίωμα ευρεσιτβχ-
νιας έπ’ αυτής. . . .

Α ργότερα ίδρυσε μίαν μεγάλην εταιρείαν, που 
άρχισε νά μαζεύη όλα τά  πεταμένα παληοπα· 
πουτσα καί νά τά επεξεργάζεται μέσα εις τας τβ· 
ραστίας εγκαταστάσεις πού άνήγειρε είς την πε
ριφέρειαν τοΰ Ό χ ιο . .

Τό έργοστάσιον αύτό παράγει σήμερα πλή
θος χημικών προϊόντων, μέ τά ό π ο ί α  τροφοδο
τεί τήν παγκόσμιον άγοράν. Καί κανείς βεραια 
δέν σκέπτεται πώς αύτά τά προϊόντα, που είναι 
βαλμένα μέσα σέ ώραία  κουτιά καί σέ κομψά 
μπουκαλάκια θ ά  μπορούσαν ποτέ νά προερχων- 
ται άπό τά παληοπάπουτσα πού πετάμε στον; 
δρόμους.

Β λέπετε λοιπόν πώς όλα τά πράγματα μπο
ρούν νά χρησιμεύσουν σέ κάτι, αρκεί να προσε- 
ξη κανείς νά βρή σέ τί καί πώς μπορούν να 
χρησιμεύσουν.

'SK SYlapyapiza και ό SYlwovj

Ό  Μπούλ ήταν πάντα ενα σκυλάκι πολύ 
αταχτο,

Ά π ό  τόν καιρό πού τόν είχαν χαρίσει 
στήν Μαργαρίτα, και ήταν άκόμη τόσος δά 
μικρούλης, δλο σκάρωνε και άπό μιά σκαν
δαλιά,

Καί τό κακό ήταν πού κ ι’ ή Μαργαρίτα 
ακολουθούσε συχνά τό παράδειγμά του.

{ — Πρόσεξε Μαργαρίτα, νά μήν βγής άπό 
το περιβόλι, είπε μιά μέρα ή μαμά «τό κο
ριτσάκι της βλέποντάς την νά κατεβαίνη 
στόν κήπο.

Γιά λίγη ώρα ή Μαργαρίτα καί δ Μπούλ 
ησαν φρόνιμοι σάν αγγελούδια.

’Έξαφνα δμως ό Μπούλ νόμισε πως ειδε 
ενα κουνέλι νά τρέχη εξω άπό τό φράχτη. 
Μιά καί δυο λοιπόν τό βάζει στά πόδια κ ι’ 
αρχίζει νά ψάχνη μυρίζοντας παντού.

Ή  Μαργαρίτα θυμάται τήν άπαγόρευσι 
τής μαμάς της, μά ελα πού θέλει κι αυτή 
να βοηθήση τό φίλο της !

Τρέχει λοιπόν κι’ αυτή εξω καί βοηθάει 
τόν Μπούλ σηκώνοντας τά κλαριά.

Έ ξα φ να  δμως ενα κλαρί πιάνεται στή 
φούστα τής Μαργαρίτας, καί θέλοντας ή 
Μαργαρίτα νά έλευθερωθή σχίζει τό ωραίο 
της φόρεμα.

— Τ ί θά κάνουμε τώρα ; ρωτάει ή Μαρ
γαρίτα τόν Μπούλ, μέ ιά μάτια της γεμάτα 
δάκρυα.
ί Ό  Μπούλ χωρίς νά δώση καμμιά άπάν- 
τησι πέρνει τό δρόμο τοΰ σπιτιού.
I — ’Έ χεις δίκηο λέει ή Μαργαρίτα, τό

καλλίτερο πού εχουμε νά κάνουμε είνε νά 
πάμε νά τά ποΰμε δλα στήν μαμά.

— Θά μέ συγχωρέσης, μαμάκα, κ ι’ αυτή 
τή φορά ; ρωτάει ή Μαργαρίτα τή μαμά της. 

Καί ή μαμά σάν καλή μητεροΰλα πού

ήταν, λέει τής Μαργαρίτας σκου τίζοντας τά 
δακρυσμένα της μάτια.

— Θά σέ συγχωρέσω, γιατί ήρθες σάν 
καλό παιδί καί μούπες τήν άλήθεια

3)1 ιά KaJn idea
— Μπά, φίλε μου, βλέπω πώς απέκτησες 

καί γραφομηχανή
— Σ ’ εσένα μπορώ νά το ομολογήσω. 

Ε ίμα ι φοβερά ανορθόγραφος, καί έσκέφθη- 
κα πώς έχοντας μιά γραφομηχανή θά  είναι 
ό μόνος τρόπος νά γράφω τήν αλληλογρα
φία μου χωρίς λάθη.



ΜΙΑ ΠΑΝ ΑΡΧΑΙΑ Α Σ Κ Η Σ Ι Σ
Π ίΙΣ  Μ1Α1ΖΕΎΑ1 ΎΟ Σ Κ Α Κ Ι

Ί Α Ν Ο Ι Γ Μ Α  ΤίΙΜ 2 Τ ΡΕ Λ Α ίΙΝ

KL Ε Υ Ν Ε Ρ Γ Α Ε ΙΑ  ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΜΑΙ

Β '. Π α ρα λλαγή
Ή  δεύτερα παραλλαγή τοΰ Α νοίγματος 

ιώ ν  δύο Τρελλών τό δποϊνν έμελετησαμε 
<7X0 προηγούμενο μάθημα αρχίζει _άπό την 
5ην κίνησιν τών άσπρων. Αί πρώται λοι
πόν κινήσεις είναι δμοιαι σαν και τοΰ περα
σμένου μαθήματος. Δηλαδή

’Ά σπρο ι Μαΰροι

1. πε2— ε4 1. π ε 7 - ε δ
2. Τζ 1 — γ4 2. ■ Τζ 8 γο
3. π γ2 —γ3 3. Ατ^ —
4. πδ2—δ4 4. πε 5 Χ δ 4

Α π ’ εδώ αρχίζει ή παραλλαγή. Ά ντί_ νά  
παίζετε π γ 3 χ δ 4 , και νά πάρετε το μαύρο 
πιόνι προχωρείτε τό πιόνι του βασιλεως σας 
απειλώντας τό εχθρικό άλογο, ως εξης·

5 πε4—ε5 5. Β ς δ 8 - ε 7

’Έ τσ ι προστατεύουν τό ’Ά λογό  των διότι 
δέν μπορείτε νά τό πάρετε αποκαλύπτον
τας τόν Βασιλέα σας

6. π γ 3 Χ δ 4  6. Τ γ 5 - β 4  (σάχ)

7. Τ γ ΐ— δ2
Ή μ π ο ρ εΐτε  επίσης νά καλύψετε την ε- 

πίθεσίν του παίζοντες Α β ί — γ3 και εαν ε
κείνοι έπαιζαν κατόπιν Α ζβ—ε*  ̂θα  ευρι- 
σκατε τό μέσον νά υποστηρίξετε το κέντρον 
σας. Ε ίς αυτήν τήν θέσιν ή καλλίτερα κινη- 
σις τών μαύρων θά  ήτο π δ 7 —δ5.

7. Τ β 4 Χ δ2  σάχ
8. Α β ΐΧ δ 2  8 .π .δ 7 — δ6

’Εάν έπαιζαν πδ7— δδ τό κέντρον σας δέν 
θ ά  εκινδύνευε.

9. Βς δ ΐ — ε2 9 · π δ δ χ ε δ
1θ! πδ4 Χ εδ  10 .Α ζ6—δ7
11. π ζ 2  - ζ 4  Π .π ζ 7 - - ζ 6
12. Α η ί — ζ3 1 2 .π ζ6 Χ εδ
Καθώς θά ίδήτε εάν εφαρμόσετε τάς κι

νήσεις αύτάς επάνω σέ μιά σκακέρα, οί 
Μαΰροι έπαιξαν δλας τάς όρθάς κινήσεις και 
κατώρθωσαν νά σπάσουν τά πιόνια του

κέντρου τών Ά σ π ρ ω ν , πράγμα το οποίον 
άποδεικνύει δτι δταν έχετε δύο πιόνια κατα 
μέτωπον είς τό κέντρον είναι επικίνδυνον 
νά προχωρήτε τό έ'να έξ αυτών εμπρός πριν 
δ αντίπαλός σας σάς προτείνει ο ίδιος την |  
ανταλλαγήν.

Γ '. Π α ρα λλαγή

Ή  τρίτη παραλλαγή αρχίζει έπίσης απο 
τήν πέμπτην κίνησα τ ώ ν  Ά σ π ρ ω ν  ώς έξής|

δ. π γ3 Χ δ 4
6. Τ γ ΐ — δ2
7. Α β 1Χ δ2  
8 πε4 X δδ 
9.Β ςδ1— β3

10. Α η ΐ— εδ
11. Μικρό ρόκ
12. Τ γ4 —δ3 
ΐ3 .Β ςβ3— γ2 
14. π ζ2 —ζ4 
1δ. Α δ 2 - ζ 3  
16. Αζ3— εδ 
Δέν σάς παίρνει τό

Τ γ δ - β 4  (σάχ)
6. Τ β 4 χ δ 2  σάχ
7. πδ7— δδ
8 . Α ζ6Χ δδ
9. π γ 7 —γ6

10. Μικρό ρόκ
11. Α δδ— β6
12. Τ γ8 — ε6
13. πη 7— η6
14. π ζ7 —ζδ 
1δ. Α β8— δ7 
16 Α δ7—ζ6

Ά λογο γιά νά μήν]U tv ■ —
ενώσετε τά πιόνια τοΰ Κέντρου.

17. Π α ί - δ ΐ  17. Αζ6— δδ
18. Β ςγ 2 —δ2 18. π α 7 —αδ
19. Α ε2— γ3
Έ δ ώ  σταματά ή γ ' παραλλαγή. Ή _θ& 5 

τών άσπρων είναι καλλιτέρα λόγο) της ε·| 
σεως πού κατέχει τό ’Ά λογό  των (καζα εο),,

Αύτό δμως τό πλεονέκτημα δέν είναι αρ
κετό νά τούς δώση τήν νίκην. Ο ι Μαύροι 
εξ άλλου πρέπει ν ’ άποφύγουν να πάρουν 
τό άσπρο άλογο πριν καταστρέψουν ενα απο 
τά πιόνια πού τό υποστηρίζουν. Αντο  ημ· 
πορεϊ νά γίνη μέ ανταλλαγήν του πιονιο» 
πού είναι στήν κάζα γ6 μέ το άσπρο πιόνι 
τής κάζας δ4. Τότε οί δύο άντιπαλοι ia 
είναι ισόπαλοι.

Ο ΣΚΑΚΙΣΤΗΣ

Το ,Φ δινόω ω ρο
Μιά βαθειά  μελαγχολία μέ 

καταλαμβάνει δ ία ν  αισθάνομαι 
τήν άρχή τού φθινοπώ ρου ' ίσως 
τό ίδιο συμβαίνει καί σέ κάθε 
άλλη ψυχή.

Βλέπεις τά φύλλα τών δέν
δρων, τό ενα μετά τό αλλο, νά 
Κιτρινίζουν καί έπειτα  νά πέ
φτουν σ ιό  χώμα.

Τό συχνό φθινοπω ρινό συννέ- 
φιασμα μ ’ άφίνει συλλογισμένο, 
οάν κανένα πού τά χιόνια  τού 
γήρατος τόν περιέλουσαν.

Τά αρνάκια, χωρίς όρεξι, τρώ 
νε τά λίγα χόρτα πού βρίσκουν 
οτή γή· καί τά χελιδόνια κάνουν 
ιό ταξεϊδι τους στις θερμές χώ- 
ρες, κι’ άφίνουν έρημο τόν αέρα 
πού σάν συιΐτες τόν διέσχιζαν τό 
καλοκαίρι.

Μετά τό φθινόπωρο έρχεται 
ί ό χειμώνας, άκόμη πιό βαρύς καί 
ί πιό άγριος καί απειλεί τήν φύ- 

σι μέ τά χιόνια  καί τις κακο
καιρίες τον.

Μά γιά  δλα αύτά τά κακά μάλ
λον πρέπει νά ευχαριστούμε τόν 

j Πλάστη, γιατί, καθώς θά  έ'χετε 
ί ακούσει ή μόνοι σας θά έχετε 
ί άντιληφθή, γ ιά ν ά  α ίσθανθή  κσ- 
[ νείς τή χαρά καλά, πρέπει νά 

ένοιωσε κάποτε καί τή λύπη, ό 
πως μάς λέει σέ κάποιο του πο ί
ημα ένας γνωστός ποιητής.

Έ τσ ι λοιπόν μετά τή λύπη τού 
φθινοπώρου καί τού χειμώνος, 
έρχεται ή άνοιξις γιά  νά ζωογο- 
νήση καί νά φέρη τή χαρά στή 
γή πού γιά ένα εξάμηνο τήν 
πήρε ό Π λούιω ν στό βασίλειο 
του...

Ν. Ώ ο ο λο γό π ο υλο ς
Λάρισσα 9]10]33

άπό ένα σταΰλο. Σταμάτησα κ ι’ 
εγώ περίεργος νά ίδώ τί κύττα- 
ζαν οί άλλοι.

— Νά λοιπόν τί κύτταζαν : 
"Εξω  άπό τό σταΰλο ήταν ένα 

γαϊδουράκι κι’ ένα άλογο. Τό 
γαϊδουράκι, πού φαινόταν κου
ρασμένο, ήταν ξαπλωμένο. Τό 
άλογο, πού ήταν φορτωμένο σα
νό, γύριζε τό κεφάλι του, έπαιρ
νε λίγο σανό, τόν έβανε κοντά 
στό γαϊδουράκι κ ι’ έπειτα ξανά- 
παιρνε κ ι’ έτρωγε κι’ αύτό ! !

'Υ στερα  λοιπόν, ποιός δέ^ α
γαπάει ιά  ζ ώ α ;

Μ π ο υ μ π ο υ λ

. ’@<ei ζή εορτή. τώ ν (}ώ ω ν
[ Ύ στερα λοιπόν ποιός δέν τ ’ 
| αγαπάει ;

Τά σχετικά μέ τήν εορτήν τών 
|ζώων γραφ ένια  στά τελευταία 
1 φύλλα τού περιοδικού μας, μ’ έ

καμαν νά νοιώσω μεγαλύτερη α
γάπη γ ι’ αύτά. Τήν αγάπη αύτή 

I τή μεγάλωσε περισσότερο ένα 
Iγεγονός πού είδα  πρό ολίγων ή- 

μβρών, τό όποιον καί γράφω πα
ρακάτω...

r "Ητανε απόγευμα. Π ηγαίνον
τας σπίτι μου, είδα  συγκεντρω
μένους μερικούς ανθρώπους έξω

ΪΤΗΛΗ ΚΑΛΟΝ ΠΡΑϊΕΟΝ
ι ι  π ι ι ι ι ι ι ι  Μ Ι  1 1  « ε ι ι ι

’Ενώ καθόμουνα μιά μέ
ρα κάτω άπό τόν παχύ ί 
σκιο μ ιά : καρυδιάς, είδα 
μιά φρικιαστική σκηνή νά 
εκτυλίσσεται μπροστά μου.

Π ιό κάτω ά π ’ τά πόδια 
μου, σέ μιά τρύπα ενός 
τοίχου, ένα πουλάκι είχε 
κτίσει τή φωληά του. Μέ
σα σ τή φ ω λ ίτσ α 4  μικρού
λικα πουλάκια τσιτσίριζαν.

Έ ξα φ ν α  δμως ένα φεΐ- 
δι πρόβαλε τό κεφάλι του 
στήν κορφή τοΰ τοίχου, 
κοιτάζοντας τα λαίμαργα. 
Λυό μόλις δάκτυλα κάτω 
ά π ’ τό κεφάλι τού φει- 
διού, τά πουλάκια τσιτσί
ριζαν δυνατά άπό τρόμο.

Λίγο άκόμη καί θά  τά 
έτρωγε.

Σάν άστραπή πέρασε άπ" 
τό μυαλό μου μιά σκέψη· 
Νά τά βοηθήσω ! Τράβηξα 
άπ’ τήν τσέπη μου τή σφεν
δόνη, στερέωσα σ’ αύτή 
μιά πέτρα, σημάδευσα τό 
φ εΐδ ι στό κεφάλι κ ι’ άφη
σα τήν πέτρα νά ξεφύγη.

Έ ν α  «φάπ» άκούστηκε 
καί τό φεΐδι, τή στιγμή 
πού έτο ιμοζό ιαν νά τά 
φάη, κύλισε κάτω σκοτω
μένο.

Τ ά πουλάκια τσ ιτσίρι
ζαν πάλι χαρούμενα, σάν 
γιά  νά μέ ευχαριστήσουν.

A . Ε. Μ ακρυγιάννης

Ό  3ΖόΛ ισμαν και το κο
ριτσάκι

Έ ν α ς  πόλισμαν, σέ μιά μ ι
κρούλα πού στέκεται στό πεζο
δρόμιο καί δέν τολμά νά διά
σχιση ιόν  δρόμο.

—Πέρασε, παιδάκι μου τί 
περιμένης;

—Ή  μαμά μου μοΰ εϊηε ν' 
άφίνω νά περνοΰν δλα τά α υτο
κίνητα κι’ έπειτα  νά περνώ εγώ. 
Ώ ς  τώρα δμως δέν είδα  κανένα 
αύτοκίνητο νά π*ράση.

Χρυσίο Σ ταυροποΰλου

SvJoyopavh g  έ}ή ρ η β ις
Ό  πελάτης·. Λόξα τώ θεώ  

πρώτη μέρα πού δέν βρίσκω τρ ί
χα στην σαλάτα μου.

Τό γκαρσόνι: Ό  καινούργιος 
μάγειρος είναι φαλακρός, κύριε.

Π ρόσκοπος

Σ Τ Η Λ Η  Α Η Τ Α Π Ο Κ Ρ Ι Τ Β Η .
Βέρροια, Ν οέμβριος 1 933 . 

Μεγάλη κίνησι παρατηρεΐται 
τελευταίως είς τόν έδώ προσκο
πισμό. Σύμφωνα μέ τό νέο πρό
γραμμα τοΰ Τοπικού μας εφόρου 
οί πρόσκοποι διδάσκονται στοι
χεία  υγιεινής άπό τόν ’ιατρόν κ. 
Σιδέρη, γυμνασιικήν άπό τόν 
άνθυπολοχαγόν κ. Κ ονιογιωρ- 
γάκη, τοπογραφίαν άπό τόν ά ν
θυπολοχαγόν κ. Π ιτσίλα, θρη 
σκευτικά άπό τόν ιεροκήρυκα κ. 
Κ. Χρόνη, νομικά άπό τόν δικη
γόρον καί τοπικόν μας έφορον 
κ. Γ. Γουδή καί τέλος άκόμη 
καί ωδικήν.

’Εκτός δμως τών δσων ανέφε
ρα παρά πάνω οί πρόσκοποι τής 
Βερροίας μανθάνουν καί χίλια, 
δύο άλλα πράγματα πιμι πολύ 
θά  τούς βοηθήσουν αργότερα 
στήν ζωή.

— Σημαντικό γεγονός γιά  τήν 
επαρχία μας ύπήρξεν ή έπίσκε- 
ψ ις ένός επισήμου Άβυσσηνού 
όνόματι Γκάτα. Χ ερούί, ο ο
ποίος επεσκέφθη πολλά α ξιο 
θέατα τής ιιόλεώς μας καί είδι- 
κώς τις παληές Ιστορικές έκκλη- 
σίες μας καί τό βήμα άπό τοΰ 
όποιου ώμίλησε ό ’Απόστολος 
Παΰλος.

Μ ιλτιά δη ς  Κ ύρου



S Y le za jv  μας
Α γαπητά  μου παιδια,

Καθώς θά δήτε στήν στήλη που 
είναι αφιερωμένη οτόν Παιδικό 
μας ’Όμιλο τα «*Ελληνόπουλα», 
σας εκθέτουμε τά άρθρα που κά
θε παιδί πού θέλει νά γίνη μέλος 
10 ·} ' Ομίλου πρέπει νά εχη υπ ’ ο- 
ψει τον.

Τά άρθρα ανιά δεν τά θεωρόν· 
με άκόμη τελειωτικά.

Μπορεί με τον καιρό, νά προ- 
στεθοΐν κ ι’ άλλα, η νά τροποποι
ηθούν κ ι* ανιά τά ΐδια, αναλόγως 
με διάφορε; οχετικες σκέψεις πον 
πολλοί άπο οάς μπορεί να μάς 
έκφράοουν.

Καθώς κι άλλη ήδη φορα οάς I 
είπαμε, 6 Παιδικός μας Ομιλος j 
θέλονμε ίά είναι καθαρά δικό σας 
δημιούργημα, κι* αύτο γιά να τόν 
αγαπήσετε σ τ ’ αλήθεια και να 
μπορέσετε νά πραγματοποιήσετε 
ολοκληρωτικά τό σκοπό τον.

Ό  σκοπός τον μεταξν τών άλ
λων θά είναι καθώς θά δήτε από 
τά άρθρα πον θά διαβάσετε νά 
σνντελέση στήν ψν^ική και ηθικη 
σας άννψωσι δχι με τις σνμβονλες 
τών μεγάλητέρων σας, πον σννη- 
θως τις θεο)ρεΐτε ανιαρές, αλλα 
με τήν ίδια σας την θελησι. ^

Μόνα σας σεις τά παιδιά θ 
αποφασίσετε άν θελετε να γίνετε 
μέλη τον *Ομιλον, και 1*άνα  ̂ οας 
πάλί θά νποσχεθήτε, δχι σβ άλλον 
άλλά ατόν ίδιον τόν έαντό σας να 
άννψωθήτε ατό ΰψος τον οκοπον
τ ο ν · ,Στά επόμενα φνλλα θα σάς εξ η-
γήοονμε άπό τήν στήλη τοΰ 'Ο μί
λου ενα έ’να άρθρο χωριστά, ώστε 
νά καταλάβετε καλά τήν σημασία 
τοΟ κάθε άρθρου καί τό καλό που 
&ά πρόκυψη για οάς και για τους 
άλλους άν τά άρθρα ανιά γίνουν 
γιά σας ενα ούμβολο πίοτεως.

Ή  φ ίλ η  σας

ΠΑΙΑΙΚΟΙ0Μ1Α0Σ
“ Τ »  Ε Λ Λ Η Η Ο η Ο Υ Λ Α , ,

Κάθε e Ελληνόπονλο, μέ
λος τον Παιδικόν e Ομιλον 
<ί>Τά * Ελληνόπουλα» οφείλει 
νά εχη νπ* δψι τα επόμενα 
άοθρα, τά όποια θά νπο- 
σχεθή στόν εαντό τον νά τη- 
ρή ανοτηρά.

1 Υπόσχομαι στον εαντο 
μον.

7.— Νά μή κάμω ποτε 
στόν άλλον οιι δεν θά ήθε
λα νά μοΰ κάμουν οί άλλοι.

2.— Νά είμαι φιλαλήθης.
3.— Νά είμαι καλός πρός 

όλους.
4 .— ΛΓά είμαι μετριόφρων.
5 _  Νά έμβαθύνω είς τον

εαυτόν μου.
6.— Νά σέβιομαι τό γήρας 

καί νά προστατεύω τονς μ ι
κρότερους μον.

7.— Νά ηγαπώ καί να 
προστατεύω τά ζώα. Νά θεω
ρώ τήν ευγένεια ώς απαραί
τητο προσόν τοϋ χαρακτή- 
ρος μου.

8 .— Νά είμαι έντιμος στη 
σκέψι και οτ'ις πράξεις.

9 . -  Νά είμαι καθαοός 
στήν ψυχή καί ατό οώμα.
10.— Νά είμαι υπερήφανος 
γιά τήν καταγωγή μου και 
νά προαπαιτώ πάντα ή υπερ
ηφάνεια μον να είναι δικαιο
λογημένη.
11 .— Νά άγαπώ τήι πατρί
δα μον καί νά είμαι πρό
θυμος νά έργασθώ γιά τό 
καλό της.
12.— Νά διερωτώμαι κά
θε βράδυ κατά πόσον έτή- 
ρηοα αυστηρά τά ανωτέρω 
άρθρα.

—ο—
’Αναλαμβάνουν τήν ΐδρν- 

σι Παιδικού ‘Ομίλου είς τά 
Ίρίκκαλα οί Τάκης Τοατος 
καί Θεόφιλος ’ Αριστόπουλος.

Είς τήν Κέρκυρα 6 'Η 
ρακλής Παπαδάτος.

' rJl ά J J /ιjlo yo  αφ ία βας
Ε μμ . Κ α ξ α μ π ά χ α ν  Τό γοαμ

μ fl συυ μάς κατέπληξε, καλό μας 
παιδί, διότι έπιστολή σου μέν 
έλάβαμε άλλά δχι συνεργασία. 
Μήπως τό γράμμα σου που την 
έσώκλειε έχάθηκε ; < Πάντως 
εϊμεί^α βέβαιοι δτι θα  ανεραι· 
σης δ ,τ ι μάς γράφεις, γιατί uv 
σκεφίίής καλλίτερα θά  όής πως 
δέν είσαι στό δίκαιο. Λυπού· 
μεθα πού δέν μπορούμε νά aoO 
παραχωρήσουμε Ιδιαιτέρα στήλη 
γ ι ά  τόν Ό ο ίλ ο . Ό λ ες  ι ί ανα
κοινώσεις γιά τό ζητημα  ̂αυτο 
θ ά  γίνουνια ι άπό τήν ειδική αιη· 
λη πού θ ά  είναι αφιερωμένη β' 
δλα τά παιδιά τοΰ "Ομίλου. Διά-. 
βασε τί γράφει ή φίλη σχετικό; 
καί θά  κατατοπισθής. Ό σον α
φορά τόν τρόπο τής λυσεως τών 
διαφόρων αο^ηβείον, αν jTctoft*| 
κολουθήσης τόν Διαγωνισμό ιοί 
Α' Τριμήνου καί συγκρίνεις κα
τόπιν τίς λύσεις πού δημοσιεύαα- 
με ασφαλώς θά  φωτισθής. Κα
θώς θά  δής στό περασμενο φύλλο 
προκηρύσσουμε και διαγωνιομό 
πνευματικών ασκήσεων, ιϊα ιί 
μόλις είσαι έντελ ■ ς καλά, σπε«· 
οε και σύ νά λάβης μέρος.

Μ ιλτ. Κ ϋρου. Τ ά  περιοδικά 
σοΰ τά στείλαμε, ελπίζουμε να 
τά έλαβες. Θά σέ παρακαλέσοί)· 
μ 8 νά προσέχης είς τό ιιελλον 
τό έξή: : Νά μή γράφηα δλα οΜ 
μάς στέλνεις σέ μιά καί τήν an- 
τή  κόλλα, διότι έτσι δυσκολευει; 
φοβερά τήν διεκπεραΐωσι ΐή, 
εργασίας. Τό γράμμα σου πρέ
πει νά είναι σέ χωριστή κολλά, 
οί πνευματικές ασκήσεις^ παΜ 
σέ άλλην «αι σέ άλλην δ,τι α
φορά τήν Σελίδα Συνεργαοια;, 
Διαφορετικά θά  βρεθοΰμε στΐ|ΐ 
δυσάρβστ ι θέσι νά μή τά λαμ
βάνουμε υπ ’ δψει.

Ν ίκ ο ν  Π ολίτην . Έλάβαμβ τή» 
συνεργασία σου καί σ βυχαρι- 
στοΰμε. Περιμένουμε τώρα τά α· 
π ιτελέσματα τών ενεργειών βοι

Λ ιλ ίκ α  Π απάζογλου. ’Ελπί
ζουμε νά ελαβες τέλος τά φΰλλι 
καί νά είδες καί τήν εξήγιμ 
πού σοΰ έδώσαμε. Έ φ ’ δσον ΐ|

σουν ίίάντοιε στήν Καβάλλα, 
δεν μπορούμε νά καταλάβουμε 
ιι συνέβαινε.

Ν ικόλαον Π α νισπέρ ην . Σ ’ ευ
χαριστούμε γιά τά καλά σου λό- 
Υια» θ α  θέλαμε δμως νά επ ιχε ι
ρήσετε και στήν Κέρκυρα τήν 
ιίρυσι τοΰ Ό μίλου . Δέν πρέπει 
νά ε ίσα ι απαισιόδοξος. Μέ λίγη 
χαλη θελησι ολα επιτυγχάνονται. 
Περιμενουμε εξ άλλου ανταπο
κρίσεις σου.

Ρ ενέ Ζερβόν. Σ ’ εύχαριστοΰ- 
(ΐε γ ια  ολα τά καλά πού μάς 
γράφεις καί χαιρόμεθα πού «Τά 
Ελληνοπουλα» τοσο σ 'άρέσουν.

Μ. Λ ενκ αδηνόν . Τό «Ά πό 
τόν ενα στόν άλλον> δέν είνα ι 
κατάλληλο. Κρατοΰμε στήν διά- 
θεσί σου τό άντίτιμον γ ιά  άλλη 
δημοσίευσι.

Μ αριέττα  Β α λοα μά χη .Τά φύλ
λα πού δέν ε ίχες λάβη μάς ε ί 
χαν έπιστραφή γιατί δέν είχες 
φροντίσει νά μάς γνωρίσης τήν 
αλλαγή τής διευθύνσεώς σου. 
Τώρα σοΰ τά ξαναστέλνουμε.

Λ ιλ η  Φάρου. Έ κ  παραδρομής 
η διεύθυνσί σου είχε γραφή έ· 
βφαλμένη, καί τά φύλλα μάς 
8Ϊχαν επιστροφή. Σοΰ τά ξανα
στέλνουμε.

Α ννα  Δεβάρη. 2 '  ευχαρι
στούμε θερμά γιά τήν ΰποστή- 
ρηξί σου, καί τήν αγάπη πού 
Ί*“ς εκφράζεις, κ ι’ ελπίζουμε 
ιιαντα να μένης πιστή φίλη τοΰ 
πβριοδικοΰ μας.

Α. Μ ακρυγιάννην. Καθώς θά 
ιοής σέ αλλη στήλη, μιλοΰμε γιά 
τόν Διαγωνισμό Μ εγάλης Χ α
βάς, διαβασέ την γιά  νά εχης 
}*ια άπάντησι συήνέρώτησί σου.

Βλ. Μ ακρυκώ στα . Σχετικώς 
}ΐέ τήν συνεργασία σου, θά  σέ 
παρακαλουσαμε, νά π:ροσπα&ή- 
«ης νά μεταχειρίζεσαι γλώσσα 
πιο άπλή. Γράφε δποις μιλάς 
καθώς θ ά  πρόσεξες στήν Σελί
δα Συνεργασίας, δλα τά δημο
σιευόμενα αύτόν τόν τύπον ε- 
λ“Μν· Ά ν  μάς έπιτρέπης, νά ά- 
ΛΛοποιησουμε λίγο  τή γλώσσα 
«ου, θά  δημοσιεύσουμε δ,τι έ
χουμε ήδη, ή αν προτιμάς στείλε 
μας κάτι καινούριο.

Μ. Γρηγοριάδην. Λυπούοεθα 
πού δέν μπορούμε νά ικανο
ποιήσουμε τήν επ ιθυμ ία  σου.
Αν τό σκεφθής καλλίτερα αΰ- 

w πού μας γράφεις, θά  καταλά- 
Ρης καί μόνος σου δτι είναι 
χατι πού δέν εφαρμόζεται.
I Τάκην Τσάταον. Τήν συνδρο

μήν σου έλάβαμε, λαμβάνεις δέ 
καί τήν σχετικήν άπόδειξιν. Ε ίς 
τό φύλλο αύτό δημοσιεύουμε τό 
δνομά σου καί τοϋ φίλου σου 
σχετικώς μέ τόν Ό μ ιλ ο . Δ ιάβα
σε τά σχετικά πρός αύτόν άρ
θρα καί προσπαθήστε νά συγ
κεντρώσετε πα ιδιά  ικανά νά κα
τανοήσουν τόν σκοπό του καί 
νά εφαρμόσουν τάς άρχάς του.

Α . Φ ίλην. Τά ζητούμενα πε
ριοδικά έστείλαμε, καί ελπίζου
με νά συντελέσης καί σύ στήν 
πολι σου στήν διάδοσι τοΰ πε
ριοδικού μας.

Α ικ α τερ ίνη  Σβορώνου. Μέ 
ευχαρίστησι θά  λάβουμε αντα
ποκρίσεις σου, πρόσεξε δμως νά 
μήν άπομακρυνθής άπό τόν τύ- 
πο τής ανταποκρίσεως δπως συμ
βουλεύουμε καί σ ’ άλλον μας 
φίλο. Τά γράμματά σου γεμάτα 
ενθουσιασμό μάς κάμουν πάν
τοτε εξαιρετική εύχαρίστησι. 
Προσπάθησε νά έγγράψης δέκοί 
συμμαθήϊριές σου,ώστε τό ερχό
μενον ετο; νά λαμβάνης δικαιω- 
ματικώς τό φύλλο.

Ο λγαν Γαξή. 2 ’ εύχαριστοΰ- 
με θερμά γιά  δλα τά καλ,ά σου 
λόγια, χαιρόμεθα τόσο νά ξέρου
με πώς «Τά Ελληνόπουλα» σάς 
προσφέρουν μιά τέτοια ίκανο- 
ποίησι. Προσπάθησε καί σύ νά 
τά διαδώ σηςσ’ άλλες σου φίλες. 
Γ ιά  τόν Π αιδικό Ό μ ιλ ο  θά 
προσανατολισΟής διαβάζοντας 
δ,τι ήδη γράψαμε στά προηγού
μενα φύλλα. Ώ ς  τώρα στις διά
φορες πόλεις μόνον αγόρια ά- 
νέλαβα*· τήν ιδρυσι Π αιδικών 
'Ο μίλων. Περιμένουμε ή Λευ
κάδα νά δώση τό καλό παρά
δειγμα και στά κορίτσια, καί σύ 
με άλλες φίλες σου νά είσθε οί 
πρωτοπόροι.

"Ελλην Σ ιτυροποΰλου . Βλέ- 
πομβ δτι καί σύ ένδιαφέρβσαι 
γιά τόν Π αιδικό Ό μ ιλ ο . Σπβΰ- 
σε λοιπόν να είσαι άπό τις πρώ
τες πού Όα άναλάβουν τήν πρω
τοβουλία μιας τέτοιας όργανώ- 
σεως. Διάβασε δ,τι σχετικό μ* α υ
τόν στά  προηγούμενα φύλλα 
μας. Α νταποκρίσεις σου άπό 
τήν Κ αλλιθέα δεχόμεθα χωρίς 
κανένα περιορισμό. Φ θάνει νά 
είνα ι καλογραμμένες καί νά ά- 
ναφέρωνται σέ ζητήματα πού ά- 
φορουν κυρίως κάθε παιδική 
κίνησι.

Γ εώ ργιον Δημητρακόπουλον. 
Π ροσπάθησε δταν μας στέλνης 
πνευματικές ασκήσεις νά είναι 
καθαρογραμμένες μόνον άπό τήν

μιά πλευρά τοΰ χαρτιού, καί στά 
πλά ι κάθε άσκήσεως νά αναγρα
φ ή ; καί τήν λύσι. Διαφορετικά 
δέν λαμβάνονται ύ π ' δψ ιν.

Γ εώ ργιον Τ σ ίφ να ν. Χαιρό- 
μεθα  πού μάς διαβάζεις, έστω 
καί χωρίς νά μπορής νά συντε
λέσης στήν κυκλοφορία μας. 
Προσπάθησε τόύλάχιστο νά λές 
ένα καλό λόγο στούς φίλους σου 
γιά «Τά 'Ελληνόπουλα». "Ο ,τι 
μάς γράφεις γ ιά  τόν «ρώην φ ί
λο σου μάς λυπεί γιά  κείνον, 
άν πράγματι ή κατηγορία ε ίν α ι 
βάσιμος, μάς λυπεϊ δμως καί γιά 
σένα. Θά θέλαμε άντί νά παύ
σης να είσαι φίλος του, τούναν- 
τίον νά έξακολουθήσης γιά νά 
προσπαθήσης νά τού έμπνεύσης 
τά αισθήματα, πού κάθε καλό 
"Ελληνόπουλο πρέπει νάχη. Δέν 
χρησιμεύει, σέ τίποτα ν ’ "άνακα- 
λύπτη κανείς τά ελαττώ ματα τοΰ 
άλλου, αν δέν προσπαθεί καί νά 
τοΰ τά πολεμήση. Σκέψου τά 
δσα σοΰ γράφομε, καί ξαναγρά- 
ψε μας πάλι. «Τά Ελληνόπουλα» 
δέν κάμουν καμμιά διάκρισι με
ταξύ τών φίλων των Τά καλά 
παιδιά^ τα άγαποΰμε αυθόρμητα, 
καί ταλλα, δσα ίσως δέν είναι 
άκόμη δπως τά θέλουμε, ταγα- 
ποΰμε κ ι’ αύτά, γιατί ξέρουμε 
πώς μιά μέρα θά γίνούν καλλί
τερα.

Γεώ ργιον Κ ω νοταντόπουλον. 
Ό , τ ι  μάς εσιειλες ώς τώρα ε ί
ναι πολύ έκτεταμένο γ ιά  τήν 
Σελίδα Συνεργασίας. Τά κρατού
με γιά  τήν επιλογή πού θά γίνη  
γιά τόν Διαγωνισμό τής Μ εγά
λης Χαράς. Σέ συμβουλεύουμε 
δμως νά γράφης μέ ΰψος πιό 
απλό. Νά μεταχειρίζεσαι μιά 
γλώσσα όμαλή καί νά άποφεύ- 
γης τήν άνάμιξι τής καθαρευ- 
ούσης μέ τήν καθομιλουμένη πού 
καθιστά τό σύνολον άνιαρό καί 
δυσνόητο.

Μ αίρην ’Α γγέλο υ . Λυπούμε- 
θ α π ο ύ α ύ ϊή τ ή ν  στιγμή δέν μάς 
είνα ι δυνατόν άκόμη νά πραγ
ματοποιήσουμε τήν επιθυμία σας. 
Θά σάς^ έχουμε δμως ν π ’ δψει 
μας γ ι’ άργότερα, καί έν τφ  με
ταξύ σάς εύχαριστοΰμε γιά τά 
συγχαρητήριά σας.

Κ ω νσταντίνον  Μ εγαλογένην. 
Κατ’ αρχήν ή πρότασίς σας δέν 
άπορρίπτεται βέβαια. Ά λλά  δέν 
είνα ι δυνατόν νά σάς δώσουμε 
οριστική άπάντησι πρωτοΰ δια
βάσουμε τό λογοτέχνημά σας. 
"Ωστε άν θέλετε μάς τό στέλ
νετε γιά νά κρίνουμε κατά πό-



σον ήμποροΰμε νά τό φιλόξενή' 
σουμε.

Κ ω νσ τα ντίνον  Β λα χό π ο υλο ν . 
Χ αιρόμβθα γ ιά  τήν γνωριμία 
σου, καλό μας παιδί, καί αναμέ
νομε γρήγορα νά λάβης καί σύ 
μέρος στήν κίνησι τοΰ περιοδι
κού μας. Δέν σοΰ έγκρίναμε τό 
γαλλικό ψευδώνυμο ποΰ μάς 
γράφεις γιατί προτιμούμε πά ν
τοτε τά 'Ελληνικά.

Ή ρ α κ λ ή ν  Π απαδατον. Μέ με
γάλη μας χαρά είδαμε νά μας 
ερχβται γράμμα σου. Α π ο ρ ο ύ 
σαμε πράγματι γιά τήν σιωηή 
σου, γ ια τ ί υπήρξες άπό τούς 
πρώτους πολυ καλούς μας φ ί
λους. Σέ συγχαιρόμεθα γιά τόν 
προβιβασμο σου και σοΰ εύχό- 
μεθα να είσαι παντα ενας καλός 
κι επιμελής μαθητής ώαπου νά 
έξελιχθής σ ’ ενα χρήσιμο πολίτη. 
Τόν σκοπό τοΰ Παιδικού ’Ο μί
λου θα^ τόν διαβάσης άπό τά 
προηγούμενα φύλλα. Ό τ α ν  θε- 
λης να μάς^ πής νά σοΰ τά στεί- 
λουμε. Έ π ίσ η ς νά μάς γράψης 
μέ ποιο μέσο να σοΰ στείλουμε 
το δωρακι σου. Μήπω^ εχεις κα
νένα γνωστό σου πρόσωπο στήν 
Α θήνα που μπορεί νά ελθη νά 

τό παραλαβή άπό τό γραφείο 
μας; Τό δεύτερο βραβείο τό 
κέρδισες εσύ μαζύ μέ τήν ’Αγνή 
Καλλιρη, γ ι’ αύτό θά μοιρασθή 
καί θάναι κάτι τι μικρότερο. 
Προτιμήσαμε αύτή τήν λύσι 
παρά νά τραβήξουμε κλήρο.

Μ . Γ ρηγορ ιάδην , Γ . Β ρ εττόν , 
Κ α τίνα  Σαββανή. Σάς παρακα- 
λοΰμε νά μάς γράφετε μέ τί 
τρόπο θέλετε νά λάβετε τά δω- 
ράκια σας, καί μήπως ήταν δυ
νατόν νά στείλετε κάποιον γνω 
στό σας νά τά  παραλάβη άπό 
τό γραφείο μας.

‘8ρκρίαεις ψευδωνύμων
Δ ικαίωμα έγκρίσεω ς ψευδωνύμου 

γ ιά  δλον τό ν  χρόνον δρχ. 10. Π λάϊ στό 
ψευδώ νυμο γρά φ ετα ι τό  ψ ηφ ίον  α 
δ τα ν  πρόκειτα ι γ ι ’ άγόρια  καί κ δταν 
πρόκειτα ι γ ιά  κορίτσια.

Έ γκρίνοντα ι τά ψευδώνυμα : 
Μπουμπούλ (α) Τρελλή Π εταλ- 
λουδίτσα(κ^. Ά φροστεφανωμένο 
Κΰμα (κ).

’Α νθος τής ’Ανατολής (κ). ’Α
στρονόμος (κ).

Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ  Λ Υ Σ Ε Ω Ν  Β'. Ε Ξ Α ΜΗ ΝΟ Υ
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107 Α ίν ιγ μ α
Μέ μιά λέξι μόνο 
Τρία πράγματα δηλώνω 
“Η ρω α μυθικά 
Κ άποιο μου βιβλίο 
Καί βουνό ψηλό

Ν .Ε .Π .
108 Γ ρ ίφ ος

Ή  ελα+ e  ή πα μου μου μου 
Γ ίνος Β ούγα ς

109 Μ εΓ ανραμματιομό;
Β γάζω 2  καί βάζω Τ 
Καί Χωρίς πιά  χωρατά 
Βλέπω γέννημα τής γής 
Νά χαθή καί νά φανή 
Αύτοκράτωρ στή στιγμή 

Διάνα  
110 Πυραμΐς

+
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111 Φ ω ν η ε ν τ ό λ η π ο ν

π ς—θ λ —τ —πλλ—χν—κ—τ—λγ 
Δ. Ά ν τα ν α σ ιώ τη ς

112 Σ τ α ο ρ ω τ έ ;  Λ ε ζ ε ι ;

Ό ριζοντίω ς: 1. Π όλις τής 'Η 
πείρου—μουσικόν δργανον. 2. 
Η μ έ ρ α  τής έβδομάδος, 3. Έ λ-

+
+

1. Γράμμα, 2. Ρήμα, 3. Μούσα
4. "Ατελείωτος, 5. 'Ή ρεμος, 6. 
Μεζές, 7. Δέν διστάζει.

Κ αθέτως οί σταυροί, χωρίον 
τής ’Αττικής.

Ξ ανϋ’ός Ά & η ν α ΐο ς

ληνική πόλις, 4. Π όλις τής Γαλ
λίας. 5. ‘Ιερόν όρος—Θεά.

Κ αθέτως: I . Βασιλεύς τής
Σπάρτης, I I .  Δέν πιάνεται— 
Π ρόθεσις, I I I .  Π ατριάρχης, αρ- 
θρον. IV  Χα>ρα 'Αμερικής.

’ Ατ&'ις

Δ Η Λ Ω Σ Ι Σ
Δ ιαγω νισμός Μ εγάλης Χ αράς

Παρά τήν επιθυμίαν μας νά δη
μοσιεύσουμε τό ταχύτερον τά απο
τελέσματα τοΰ Διαγωνισμοί τής με- 
γάλης Χαράς, αναγκαζόμενα νά 
παρατείνουμε τήν διορία μέχρι τέ- 
λονς του έτους.

"Ο λόγος είναι δτι μέχρι τής 
στιγμής τά διηγήματα και οι εντυ
πώσεις που εχουμε στά χέρια μας, 
δεν είναι αρκετά, ωστε μετά τήν 
επιλογή νά άπομείνουν δσα χρειά
ζονται γιά τήν εκδοσι του μικροΰ 
παιδικοϋ λευκώματος.

Γ ι ’ αυτό παρακαλοϋμε δλα μας 
τά παιδιά νά σπεύσουν νά λάβουν 
μέρος στόν ωραίο αύτό διαγωνινι- 
σμό} πού διόλου άπίϋ'ανο νά μας 
άποκαλύψη αξιόλογα παιδικά τά 
λαντα.

Συγχρόνως δμως σάς παρα- 
καλέσουμε νά προσέξετε είς τό * ε
ξής: Νά γράφετε σε μιά γλώσσα

απλή, ακριβώς δπως μιλάτε. Νά 
γράφετε σύντομα9 περιεκτικά και 
εκφραστικά συγχρόνως, και νά μή 
χάνεσϋε σε περιγραφες μακροσκε
λείς και ατελείωτε- λεπτομέρειες. 
Νά αποφεύγετε τήν επιρροή τών 
βιβλίων άλλά νά διαπραγματεύεστε 
υ·έματα ζωντανά, παρμένα άπό τήν 
καθημερινή ζωή σας.

Γνωρίζομεν είς τούς συνδρο- 
μητάς μας, Β ιβίν Κανάρογλου, 
Ίω ά νν η ν  Π απαδάκην, Δημή- 
τριον Μ α/ιάκον, Κωνσναντίνον 
Κ απράλον, Λ ιλήν Χουτοπούλου 
καί Τζένην Λυτσάκου, δτι τά 
περιοδικά των μάς έπιστρεφον- 
τα ι έκ τοΰ ταχυδρομείου, λόγω 
μετοικήσεως των.

Π αρακαλοΰμεν νά μάς γνωρί
σουν τήν νέαν των διεύθυνσιν 
διότι άλλως δέν εύθυνόμεθα διά 
τήν απώλειαν τών φύλλων.


