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Ο  Π Λ Ι Χ Μ Ι Δ Ο Κ Ο Χ Μ Ο Χ

—Τρελλαίνομαι γιά τήν κούκλα μου! 
φωνάζει ή Έλενίτσα.

—Χωρίς το ξύλινο αλογάκι μου δέν μπο
ρώ νά παίξω! δηλώνει ό Μιμικός. Κι’ ά'ν τό 
καλοσκεφθή καθένας άπό σάς, μικροί μας 
άναγνώσται, εχει ανάμεσα στά πολλά παι
χνίδια του κάποιο πού προτιμά, κάποιο πού 
δέν θέλει ποτέ νά τοΰ λείπη.

Τά παιχνίδια οσο κ ι’ άν είναι γιά τούς 
μεγάλους άψυχα αντικείμενα είναι γιά σάς 
τά παιδιά έ'νας ολόκληρος ζωντανός κόσμος 
πού παίζει μεγάλο ρόλο στήν παιδική σας 
ζωή.

Τό κάθε παιχνίδι έ'χει τήν δική του θε
σούλα μέσα στήν καρδιά σας, άλλο είναι τό 
χαϊδεμένο σας, άλλο τό περιφρονεΐτε πάντα 
άλλο δέν τό άποχωρίζεσθε ποτέ κ ι’ άλλο τό 
κυττάζετε σά νά φοβά- 
σθε πώς θά τό πικρά
νετε.

Πόσες φορές δέν θά 
σάς έ'τυχε νά δήτε τά 
μάτια τής κουκλίτσας 
σας μελαγχολικά και 
παραπονεμένα,γιατί τήν 
είχατε αφήσει μία ολό
κληρη εβδομάδα μέ τό 
ίδιο φόρεμα!

Πόσες φορές δέν θά 
είδατε κατσουφιασμένο 
έ'να άπό τά μολυβένια 
στρατιωτάκια σας, γιατί

θέλετε καλά καί σώνει νά τοΰ δίνετε πάντα 
τόν ρόλο τοΰ νικημένου.

Καί τότε σά νά αισθάνεσθε διά μιας τύψη 
ντύνετε τήν περιφρονημένη κουκλίτσα βα
σίλισσα καί τοποθετείτε τόν περιφρονημένο 
στρατιωτάκο επί κεφαλής τών νικητών!

Κούκλες, αλογάκια, ξύλινα ή μολυβένια 
στρατιωτάκια, πολύχρωμες αμαξοστοιχίες, 
καραβάκια μέ ολόλευκα πανιά καί τόσα άλ
λα, νά ό αγαπημένος σας κόσμος, μικρά μας 
παιδιά, πού ζωντανεύει μέσα στά χέρια σας, 
μέσα στή φαντασία σας καί παρουσιάζει κά
ποτε τόσο πιο μεγάλο ενδιαφέρον άπό τόν 
κόσμο τών μεγάλων.

Μά δταν περνάτε ατέλειωτες ώρες διασκε
δάζοντας μέ τά παιχνίδια σας, σκεφθήκατε 
άραγε ποτέ ποιός ναναι ό δημιουργός αύτοϋ 

τοΰ παιχνιδόκοσμου;
Μην τά χάσετε ά'ν 

σάζ τό ποΰμε. Πολλά 
άπ’ αυτά τά παιχνίδια 
πού σάς ξετρελλαίνουν 
γίνονται στον τόπο μας 
καί τά φτιάνουν παι
δάκια σάν καί σάς.

Σ’ έ'ναν άπό τούς συν 
οικισμούς πού περιβάλ
λουν σάν στεφάνι τήν 
’Αθήνα μας, στον συν
οικισμό τού Ύμηττοΰ 
εΐναι κτισμένη μία ω 
ραία Σχολή πού λέγε-



ται Παπαστράτειος Δημοσία Σχολή καί είναι 
ή πηγή τών παιχνιδιών πού κάθε Ελληνό
πουλο ονειρεύεται ν ’ απόκτηση.

Και τί δεν’ βγαίνει από κεϊ μέσα!
'Ολόκληρα κοπάδια από αρνάκια, ό άρχι- 

τσέλιγκας καί τά τσελιγκόπουλα, ή κυρά 
Γιώργαινα μέ τή ρόκα της, καί ό κυρ Μή- 
τρος μέ τήν άγκλίτσα του, στιγκάνες, κου- 
κλίτσες άριστοκράτισσες, ξύλινα αλογάκια, 
πουλάκια, καράβια μέ πλούσιες αρματωσιές, 
αμαξοστοιχίες, αυτοκίνητα, ποδήλατα καί 
χίλια δυο άλλα. Καί δλα αυτά πού για σάς 
είναι ολόκληρη ή ζωή σας τά φτιάνουν 
άλλα παιδάκια. Παιδάκια ϊσως λιγώτερο τυ
χερά από σάς, πού δέν έχουν καιρό νά χά
νουν γιά παιχνίδια, μά πού πρέπει από 
μικρά νά δουλέψουν, νά μάθουν μιά τέχνη, 
γιά νά μπορέσουν γρήγορα νά κερδίσουν τή 
ζωή τους, νά ξεκουράσουν τή φτώχιά μη
τέρα τους, νά μεγαλά>σουν τά μικρότερα τους 
αδέλφια.

Τά παιδάκια αυτά τά είδαμε τήν ώρα 
τής δουλειάς, άλλα είναι κοριτσάκια, άλλα 
άγοράκια κ ι’ δσο κ ι’ άν περνούν τις μέρες 
τους δουλεύοντας δέν φαίνονται διόλου 
δυστυχισμένα. Τά μουτράκια τους είναι χα
ρούμενα, τά ματάκια τους λάμπουν από 
ευχαρίστηση κι’ δταν τά πλησιάζει κανείς 
επισκέπτης νά παρακολουθήστ] από πιο 
κοντά τή δουλειά τους δείχνουν μέ περηφά- 
νεια τά δημιουργήματά τους.

Στή Σχολή μένουν τέσσαρα χρόνια καί 
μαζύ μέ τήν τέχνη πού μαθαίνουν παρακο
λουθούν καί θεωρητικά μαθήματα, έτσι 
βγαίνοντας από κεΐ μέσα, είναι τέλεια κα- 
τηρτισμένα καί μπορούν νά κερδίσουν τή 
ζωή τους.

Μέσα στή Σχολή πού είναι ένα θαυμά
σιο κτίριο ζοΰν μέ δλους τούς δρους τής 
υγιεινής, έχουν συσσίτιο πολύ καλό πλη
ρώνοντας μόνο 3 δραχμές τήν ημέρα καί 
τά περιβάλλει μία μητρική φροντίδα καί 
αγάπη πού οφείλεται τόσο στήν καλή διευ
θύντρια τής Σχολής κυρία Σταματελάτου 
δσο καί στους διευθύνοντας καί διευθυνού- 
σας τά διάφορα τμήματα.

Καί τώρα, παιδιά μου, πού εμάθατε πώς 
αλλα παιδάκια εργάζονται γιά σάς, νά λέτε 
στους γονείς σας πώς θέλετε παιχνίδια ελ
ληνικά, γιατί ετσι κάνετε καλό στά παιδιά 
αυτά καί κάνετε καλό καί στον τόπο σας.

Σ Τ Ι Χ Ο Ι

&νχη
Τραγούδια νάχης πάντοτε κι’ αγνή χαρά 

[κοντά σου 
Παιδί ποΰχεις μπροστά σου 
Τούς δρόμους τής ζωής’

Κι’ δταν ψηλότερα άνεβής των ημερών 
, [τή ράχη 

"Ο,τι τρυγήσεις νάχη 
Τή γλύκα τής αυγής.

"Ηλιος λαμπρός ν ’ απλώνεται στής στρά- 
[τας σου τάχνάρια, 

Θερμή φλόγα καθάρια 
Νά κλεινής στήν ψυχή,

“Ηρεμη φλόγα κ ι’ άσβεστη πού πάντα 
[θά φωτίζη 

"Οση κι’ άν άντικρύζη 
Φουρτούνα ή ταραχή.

Καλοκαιριού όλοζοόντανη χαρά σέ θεία 
[γαλήνη 

Κι’ άμετρη καλωσύνη 
Πού ξέρει τί ζητά,

Ν’ ακολουθούν τό βήμα σου άπ’ δταν 
[παλληκάρι,

Δρόμον ευθύ θά πάρη 
Καί στράτα εύγενικιά.

Καί νά ξυπνάς τριγύρω σου στή διάβα 
[σου στά στήθεια 

Τήν Πίστη, τήν Αλήθεια,
Τόν πόθο τού Καλού,

—Ό που ή ψυχή σου πάντοτε θά τάχη 
[αυτά κοντά της, 

Πολεμιστής, Προστάτης 
Σάν ’Άγγελος Θεού!

Ρ . Κ Ρ Α Ο Τ Σ

Ό  }ύρισμα ζης βασίλισσας

Είναι γνωστό πώς στήν αρχαιότητα δέν 
έπετρέπετο στις γυναίκες νά παρουσιάζουν- 
ται στή σκηνή καί τούς γυναικείους ρόλους 
τούς έπαιζαν άνδρες.Μιά μέρα ό Κάρολος Β\ 
τής ’Αγγλίας βρισκόταν σέ μιά παράσταση 
κ ι’ άδημονοϋσε πού δέν άνοιγε ή αυλαία. 'Ο 
διευθυντής εσπευσε νά δικαιολογήση τήν 
αργοπορία καί ε ίπ ε :

— Μάς συγχωρεϊτε, μεγαλειότατε, άλλα 
ή βασίλισσα δέν ετελείωσε ακόμη τό ξύ
ρισμά της.

T I T r t M C X  β > £ Ο Ι  Κ Α Ι  Γ Ι Γ Α Ν Τ Ε Σ

Θά σάς πώ  μ ιά  Ιστορία τής παληάς  ε
ποχής , τότε πού οι ά νθρω πο ι φανήκαν  
π ρώ τη  φορά στον κόσμο.

Πώς ήλθαν  δεν τό ξέρει κανείς. Λένε 
πολλές γνώμες .Στά  σχολε ία  σας αργότερα , 
κα ι ατά βιβλία, που θ ά  διαβάζετε, θ ά  μ ά -  
ϋ·ετε τ ι γνώμες υπάρχουν και δεν ε ίνα ι α π ί 
θα νο  μερ ικο ί  άπό σάς νά προσδέσετε  και 
κ α μ μ ιά  άλλη.

Μά ας άφήαονμε κατά  μέρος τον τρόπο  
π  ου πρωτογεννήϋ·ηκαν οί ά νθρω πο ι κα ι άς 
φαντασθοϋμ ε  λ ιγάκι τους πολύ παληους  
έκείνους προγόνους μας. Δεν ε ίχαν σπ ίτ ια  
οΰτε ροΰχα, οντε κα ι τό π αραμ ικ ρό  π ράγμα  
π ο υ  εχει σήμερα  κα ι δ π ιο  άπολ ίτ ισ τος  
άνθρω πος .  Ζοϋοαν σάν τά θ η ρ ία  στ ις σ π η 
λιές. Τρώγαν άγριους καρπούς . Δεν ήξεραν  
ούτε φω τ ιά  ν' ανάβουν κα ί μόνο  ατό νοϋ 
δ ιέφεραν άπό  τ '  άλλα ζώα. Τό άνθρώ-  
π ινο  μυαλό  εχει καθώς φαίνεται, κ ά 
π ο ια  μ ικ ρ ή  δ ιαφορά  άπό  τών άλλων 
ζώ ω ν  κ ι '  αυτό ε ίνα ι που  εκανε τόν ά νθ ρω 
π ο  Ικανό νά συνεννοε ίτα ι μ ιλώντας μ ε  τους 
όμο ιου ς  του.

Φαντασθήτε λο ιπόν αυτούς τούς παληούς  
ανθρώ πους ,  τι εντύπωση θ ά  τούς προξε 
νούσαν δλα δσα συνέβαιναν γύρω του ς :"Οταν 
τό κρύο με τη βροχή τούς χτύπαγε αλύ
π η τα .  Ό τ α ν  τ ’ άατροπύβροντα  ξέσπαζαν  
Απάνω τους κι ό κεραυνός άφοΰ ξετίναζε  
κανένα  δένδρο, κ ε ϊ  κάπου  σ ιμ ά  τους, άφη 
νε  νεκρούς μερ ικούς συντρόφους τους.

Κ α ι  μ α ζύ  μ '  αυτά  κ ι ’ άλλα κακά , σκε- 
φ·θήτε τ2 ·θά ήτανε γ ι '  αυτούς, ή σκοτεινή  
■νύχτα, πού  ερχόταν νά μεγαλώαη άκόμα  
περ ισσό τερο  την τρομάρα  τους.

Στ'ις ατέλειωτες αυτές ώρες οί προ -  
πά το ρ έ ς  μ α ς  εκείνο ι &aaav κρυμμένο ι  

δσο τό δυνατό π ιο  βαθυά  στ ις σπηλιές  
κ α ι  μέσα  ’κ ε ΐ  #ά περ ίμεναν με  λαχτάρα,  
τό π ρώ το  χάραγμα, πού  θ ά  τούς εφερνε 
•τό φώς της ημέρας κα ι ΰάβλεπαν  πάλ ι τόν 
Ουρανό, τή  Γή, τόν “Η λιο , που έρχόταν  
ν ά  τούς ζεατάνη τά παγωμένα  τους κορμ ιά .

Τραγούδια βέβαια δε ϋά ξεραν  οι αγρ ιάν 
θ ρω πο ι εκείνοι πού  μ ' δλα ταϋτα  ε ίνα ι οί 
πρόγονοι μας. ’Αλλά στο ξημέρω μα  τής 
Γης θ 'άνέβα ιναν  άπό  την ψυχή  τους άγρ ια  
ξεφωνητά, πού  θ ά τα ν  δε ίγματα χαράς ,έπε ι
τα άπό τό φόβο πονχαν περάσε ι τή νύχ
τα, μέσα  στή σπηλιά .

Λυτά τά ξεφωνητά τής χαράς, ήταν ή 
πρώ τη  προσευχή πού ε ίπ ε  ό άνθρωπος  
στο φώς τής ημέρας , στον  "Ηλιο κα ι στή  
Γή πού τήν εβλεπε πάλ ι εμπρός τον.

Κ α ι  ή χαρά  αυτή έρχόταν δταν ή κακ ιά  
Νύχτα άφηνε τό φώς τής ημέρας νάρθη  
στή Γ ή  κι' εδιωχνε τό σκοτάδ ι με τόν ΰπνο  
κα ι τά κακά  όνειρα πού  πάνω  ά π ’ τούς 
άνθρώ πονς  γύριζαν μέσα  στ'ις σπηλιές.

Ή  Νύχτα κα ι τό Σ κο τά δ ι  ήτανε γιά 
τούς ά νθρώ πονς  εκείνους, πού  δεν ήξεραν  
οντε φωτιά  ν ’ άνάβονν, οί πρώτο ι θεο ί, πού  
ώρ ιζαν  τόν κόσμο.  “Ολα τά κακά  πού πε-  
ρ ιτρυγύρ ισαν τούς άνθρώπους  ήταν π α ιδ ιά  
τής θεάς  Νύχτας, •θεοϊ κ ι ’ αυτά  μ έ  κεφάλι 
άνθρώ πον  κα ι τό σώμα  πονμο ια ζε  με τέ
ρας ή ερπετό.

Λντοι ήσαν ο ί Τιτάνες θ ε ο ί .  Π αιδ ιά  τών  
Τιτάνων ήταν οί δυο μεγάλοι κα ι π αληο ι  
θεοί·, ό Ουρανός κα ι ή γυνα ίκα  τον ή Γή, 
πού δπως θ ά  δοϋμε άλλη φορά  κυβέρνησαν  
τόν κόσμο γ ιά  πολλά χρόνια .

Ό λ α  δσα βλέπανζ γύρω τονς οί παληο ϊ  
εκείνο ι προπάτορές μας , δηλαδή τά  βουνά■ 
τά ποτάμ ια ,  οί θάλασοες, οί λ ίμνες κα ί 
δτι άλλο υπήρχε στήν πλάση , π ίστευαν πώς  
τό ε ίχαν κατασκευάσε ι ό Ουρανός κα ί ή 
Γή. Γ ιά  εργάτες ε ίχαν  χρησ ιμοπο ιήσε ι  τους 
Γίγαντες , πελώριους άνθρώπονς , με  δύ
ναμη  τέτοια , πού  κα ι βουνά μπορούσαν  νά  
γκρεμ ίσουν

θάχετε  βέβαια μεγάλη περιέργεια νά μ ά 
θετε  τί άπόγ ιναν οί γ ίγαντες αυτο ί άφοΰ  
τέλως πάντω ν  έφτ ιαξαν δτι τους ε ίχαν δ ια 
τάξει οί γονείς τονς κα ί θ ά  τό μάθετε, μ ο 
νάχα πρέπει νά κάνετε λ ίγη  ύπομονή .

« Α Θ Η Ν Α ΙΟ Σ >
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3 Γώς εμαδε ό έΕέζρος Η εινε άβνρμαζος
(Συνεχεία από το προηγούμενο

Ό Π έϋροςάκουε σαστισμένος. Τί ήταν 
αυτές οι λάμπες, γιά τις όποιες μιλούσε ή 
μικρή ξανθούλα; Ά λλά  καθώς σκεπτόταν 
αυτό τήν βλέπει νά τόν πλησιάζη καί νά 
τόν ρωτάει μ’ ενα χαμόγελο:

—Δέν έχει κανένα μαγαζάκι εδώ;
Στήν αρχή έσάστισε πού τοΰ άπέτεινε τό 

λόγο μιά τόσο καλοντυμένη κοπελλίτσα, 
υστέρα τόν διασκέδασε πολύ ή ιδέα πώς 
ζητούσε νά βρή μαγαζί σέ μιά τέτοια ερη
μιά.

—Μαγαζάκι, τής άπήντησε δέν εχει. 
Δέν πέρνα ψυχή ζωντανή άπό δώ, πώς 
θέλετε νάχη μαγαζάκι;

—Κρίμα, είπε ή μικρούλα, γιατί ό Μπα
μπάς πεινάει πολύ, κ ι’ εγώ τό ίδιο...

—Θέλετε νά μοιράσετε τό γεύμα μου; 
επρότεινε ό Πέτρος πού ήταν πάντα πρόθυ
μος νά προσφέρη υπηρεσίες. ’Έχω ψ(ΰμί 
σταρένιο, τυρί, γάλα καί φρούτα' όχι μεγάλα 
πράγματα, άλλά παρά τίποτε... καί σάς τά 
προσφέρω μέ μεγάλη ευχαρίστηση.

—Γ ι’ αύτό καί τά δεχόμαστε, έφώναξε ό 
μηχανικός πού είχε άκούσει τήν πρόταση 
τοΰ μικρού καί είχε ένθουσιασθή μέ τό 
ευγενικό ύφος του.

— Θέλετε νά βάλω τό τραπέζι εδώ κάτω 
άπό τά δένδρα πού είναι δροσιά; είπε ό 
Πέτρος.

— Ναί, ναί ωραία ιδέα! φώναξε ή Μαργα
ρίτα ενθουσιασμένη άπ’ αύτό τό απρόοπτο 
γεύμα στό δάσος.

Έβοήθησε τόν Πέτρο νά φέρη δτι χρεια
ζόταν καί τήν διασκέδασε πολύ τό άπλοϊκό 
στρώσιμο τοΰ τραπεζιού.

Σέ λίγο έτρωγαν οϊ τρεις μαζύ κι’ ό 
Πέτρος είχε τήν ευχαρίστηση νάχη καθισμέ
νο στό πλάϊ του έ'να κύριο πολύ ευγενικό 
πού φαινόταν σοφός καί μιά χαριτωμένη κο
πελλίτσα, μέ τήν οποία μιλούσε σά νά τήν 
ήξερε χρόνια.

Ά φού έφαγαν, ό Πέτρος σηκώθηκε μέ 
πολλή διάκριση καί ξανάπιασε τό βιβλίο του,

ενώ οί δύο ξένοι του έμειναν καθισμένο1 
στό τραπέζι κι’ άπελάμβαναν τήν ησυχία τής 
εξοχής.

Τέλος ό μηχανικός πρώτος έλυσε τήι 
σιωπή.

—Ξέρεις τί σκέπτομαι; είπε αποτεινόμε
νος στήν κόρη του. Πώς εδώ θάταν πολύ 
κατάλληλο τό μέρος γιά νά στήσω τό σταθ
μό μας, είναι καμμιά δεκαριά χιλιόμετρα 
μακρυά άπό τήν έπαυλη τοΰ γιατρού καί. 
είναι μεγάλη ησυχία.

—-'Ο γιατρός θά τά χάση.
—’Ιδίως δταν σκεφθή δτι σ’ αυτόν έχρειά- 

σθηκε ένας ολόκληρος μήνας γιά νά έγκα- 
ταστήση τόν σταθμό του καί έφερε καί. 
ειδικούς !

— Έ νώ εμείς,είπε ή μικρή μ’ ενθουσιασμός 
θά έγκαταστήσουμε τόν δικό μας σταθμό σέ 
μισή μέρα καί χωρίς τή βοήθεια κανενός.. 
Πιστεύω νά τά φέραμε δλα.

—Ναί δλα, δέν λείπει τίποτε. Δέν μάς 
μένει παρά ν ’ αρχίσουμε. Μά πρώτα άπ’ δλα 
πρέπει νά ζητήσουμε τήν άδεια τοΰ ιδιο
κτήτη.

Έ φώναξε τόν Πέτρο καί τόν έρώτησε :
—Είναι δικές σου αυτές οί καλύβες;
—Μάλιστα, κύριε, άπήντησεν ό Πέτρος,, 

δηλαδή τοΰ παππού μου.
— Τις χρειάζεσθε καί τις τρείς ;
—Αυτή τήν εποχή δχι. Οί δύο μάς φθά

νουν.
— Λοιπόν νοικιάζω τήν τρίτη. Πές στον 

παππού σου δτι τοΰ πληρώνω δσα μοΰ ζη- 
τήση καί δέν θά μείνω πολύ.

— ”Ω ! δέν θά σάς στοιχίση ακριβά αυτή 
ή ένοιχίαση, είπεν ό Πέτρος γελώντας.! Ο 
παππούς δέν θά θελήση νά σάς πάρη τίποτε. 
Είναι πάντα πρόθυμος νά προσφέρη εκ
δούλευση.

—’Όχι δά ! διέκοψεν ό μηχανικός. ”Α ς 
είναι θά τά πούμε. "Ωστε νομίζεις πώς 
μπορώ νά χρησιμοποιήσω μιά άπό τις τρεις: 
καλύβες;

(’Ακολουθεί)

< Ό  όνειρο τοϋ cΤιαννάκη >

(Σ υνέχ ε ια  κα ί τέλος)

*0 Γιαννάκης δλο και τά χάνει πιο 
πολύ καί ή έκπληξη του γίνεται πιο 
μεγάλη δταν μεταξύ τους ποιόν ανα
γνωρίζει ; Τόν ξαδελφάκο του τόν 
Ντιντΐκο.

— Γιά φαντάσου κ ι’ ούτός εδώ ί 
λέει ό Γιαννάκης σαστισμένος.

— Μά τί παράξενα 
πράγματα! σκέπτεται.

Κείνη τή στιγμή 
δυό ζοοαράκια περ
νούν κοντά του, σκύ
βει και τά τσακώνει.

Ή Μπεμπεκα ώς 
«κείνη τή στιγμή δέν 
είχε αναγνωρίσει τόν 
αδελφό της, μόλις 
ομως τόν είδε νά 
τσακώνη τά παράξε
να εκείνα πλάσματα 
τρέχει κατ’ έπάνω του καί τοΰ λέε ι:

— Νά τά πέρναμε μαζΰ μας σπίτι |
Ή  έτιθυμία τήςΜπεμπέκας σάν μα

γικό ραβδί τ ’ αλλάζει δλα τριγύρα».
*0 Γιαννάκης κ’ ή Μπεμπέκα άπό 

τό δάσος βρίσκονται ξαφνικά στήν κου
ζίνα τοΰ σπιτιοΰ τους.

— Νά τούς κάναμε ενα μπάνιο ! ξα* 
ναλέει ή Μπεμπέκα.

— Ωραία ιδέα! φωνάζει ό Γιαννά
κης.

Καί τά δυό ζωαράκια βρίσκονται μέ 
μιας μέσα σέ μιά γαβάθα γεμάτη νερό.

Σε λίγο δμως αλλάζουν πάλι δλα. 
'Η Μπεμπέκα χάνεται κι’ δ Γιαννά- 

κ7]ς ξαναβρίσκεται μόνος μέσα στήν 
κάμαρά του

Βλέπει δλα τά γνωστά του πράγ
ματα, τούς τριανταφυλλένιους μπερ- 
ντέδες του, τό ρολόϊ άπάνω στό κωμό, 
τό γραφειάκι πού τοΰ χρησιμεύει γιά 

τά μαθήματά του.
Ά λλά  βλέπει καί 

κάτι πού τόν κάνει 
έξω φρενών : Μέσα 
στό κρεββάτι τουδια- 
κρίνει νά ξεπροβά
λουν άπό τά σεντόνια 
δέκα κεφαλάκια μέ 
σκουφίτσες, σάν τις 
κόρες τοΰ Δράκου 
στον <Κοντορεβυ- 
■θούλη ».

— Ά κοΰς έκεϊ, 
ποιός τούς έδωσε τήν άδεια νά μποΰνε 
’δώ μέσα ;

-— ’Έ ! ’Έξω άπ έκεϊ, φωνάζει ό 
Γιαννάκης. Καί ή φωνή του αντηχεί 
τόσο δυνατά, ώστε . . . .  ό Γιαννάκης 
ξυπνάει, καί βλέπει πώς βρίσκεται στό 
κρεββάτιτου, μόνος, ολομόναχος, χω
ρίς κανέναν άλλον.

Σηκώνεται κάθεται σιό κρεββατάκι 
του, τρίβει τά μάτια του και λέει:

— “Εχει γοϋστο νά εϊδα κανένα 
δνειρο!
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(Συνέχεια άπό τό προηγούμβνο)
—Θά τής μάθουμε επίσης, εξακολούθη

σε ή θεία Χαλάστρα, πώς τά κοριτσάκια δε 
λένε ποτέ «θέλω» ή «δέ θέλω3.

Κι’ έβγήκε άπό τήν κάμαρά μου, ενώ δ 
πατέρας μου, τήν άκολούθησε, άφοΰ δμως, 
αυτός τουλάχιστο, μέ φίλησε μ’ δλη του 
τήν καρδιά.

Έ μεινα δυο βδομάδες στο σπίτι μόνη μου 
μέ τήν καλή μας Μαργαρώ.

"Ηταν ή νταντά μου και μέ λάτρευε κά- 
νοντάς μου δλα μου τά καπρίτσια.

’Έτσι κ ι5 εγώ γιά δέκα πέντε ολόκληρες 
μέρες έ'κανα ο,τι μοϋ κατέβαινε άπό τό κε
φάλι.

Ή  καϋμένη ή μικρούλα μου, έ'λεγε ή καλή 
μου Μαργαρώ. θαυμάζοντας τις τρέλλες 
μου, χαίρεται τή ζωούλα της γιά λίγες 
μέρες άκόμη, γιατί σάν γυρίσει ή κυρία τά 
πράμματα θ ’ αλλάξουν.

Καί δέν θάξερε βέβαια πόσο αλήθεια έ'
λεγε !

Ή  θειά Χαλάστρα γύρισε, κι’ δλα μέσα 
στο σπίτι πήρανε μιά δ'ψη μελαγχολική. Ό  
πατέρας μου άνέλαβε πάλι τήν υπηρεσία του 
καί δέν τόν έ'βλεπα σχεδόν καθόλου.

Τά μαλλιά μου δέν κόπηκαν, ό'χι γιατί ό 
πατέρας μου επέβαλε τή θέλησή του, αλλά 
γιατί έκανα μιά τέτοια σκηνή, πού ή μητρυιά 
μου παρέδωσε τά δπλα.

Έ ξ ά'λλου δμως μ’ ανάγκασε νά φορέσω 
κάλτσες, γιατί δέν ταίριαζε έλεγε στήν ηλικία 
μου νά βγαίνω έξω μόνο μέ πέδιλα.

Αυτό αναγκάστηκα νά τό παραδεχθώ, 
γιατί δέ μ’ αγόραζαν πιά πέδιλα, κ ι’ ας μοΰ 
κόστιζε τόσο νά βάζω κάλτσες τό καλοκαίρι.

Μέ τήν άφιξη τής θειάς Χαλάστρας δλα 
μέσα στο μέγαρό μας άλλάξαν δ'ψη. Πάνε 
τά γέλια, πάει ή ευθυμία, πάει ή χαρά.

Θάλεγε κανείς πώς γιά τή θειά Χαλάστρα 
τα νειάτα ήταν έγκλημα.

Έσπευσε αμέσως νά διώξη τούς υπηρέτες 
καί τις ύτηρέτριες πού τούς εΰρισκε πολύ 
νέους καί νά τούς άντικαταστήση μέ ηλι

κιωμένους.
Έποΐ’λησε τις δυο καλλίτερές μας λιμου- 

ζίνες κι’ άφησε μονάχα τό αυτοκίνητο πον 
ό πατέρας μου χρησιμοποιούσε γιά τή δου
λειά του.

Μοΰ άπαγόρευσε νά έχω σχέσεις μέ δσες 
φίλες μου τις εΰρισκε ζωηρές, δέν έπρεπε 
νά παίζω, δέν έπρεπε νά τρέχω, δέν έπρεπε 
νά γελώ.

Είχα άρχίσει νά πλήττω μεγαλοπρεπώς 
οταν φύγαμε τέλος πάντων γιά τήν έξοχή

Ή τα ν ή πρώτη φορά πού βρισκόμουνα 
εκεί, γιατί τό κτήμα αυτό ήταν ή προίκα 
τής μητρυιάς μου.

Δέν μπορώ νά πώ πώς ήταν καί πολν 
ωραία έξοχή. Τό περιβόλι ήταν απεριποίητο, 
τό σπίτι έμοιαζε μάλλον μέ χωριατόσπιτο- 
παρά μέ πραγματική έπαυλη.

’Αλλά ευτυχώς ή έξοχή είναι πάντα έξοχή 
καί τήν αγαπώ δπως κ ι’ άν είναι Γ ι’ αυτό 
μπορώ νά πώ δτι πέρασα εκεί πολές καλές 
στιγμές.

Είχα άρκετή ελευθερία, έτρεχα μέσα στά 
χοοράφια, κύτταζα τις κότες πού σκάλιζαν 
τό χώμα γιά νά βροΰνε σκουλικάκια, τις χή
νες πού κολυμπούσανε μέσα στή μεγάλη 
στέρνα, καί μόνον τέσσαρες ή πέντε φορές 
μοΰ συνέβηκε νά χάσω τήν ισορροπία μου 
καί νά βρεθώ κι’ εγώ ανάμεσα στις χήνες 
πού κατατρομαγμένες σήκο^σαν δλο τόν κό
σμο στο πόδι μέ τις φωνές τους.

Γ ι’ αυτό κι’ εγώ δέν μπορώ άπό τότε νά 
τις υποφέρω, γιατί άν ήσαν πιο διακριτικές θά 
είχα απλονστατα στεγνώση στον ήλιο χωρίς 
κανείς νά καταλάβη τίποτε αντί νά βρίσκου- 
μαι κλειδο)μένη κάθε φορά στήν κάμαρά 
μου χωρίς φρούτο στο πρόγευμα, ούτε γλύ
κισμα στο τσάι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
’Ήμουνα πιά εννέα χρόνων καί μέ μάλω

ναν άκόμη σάν νά ήμουνα κανένα μωρό.
Ή  άλήθεια είναι πώς ξέσχιζα τά φου

στάνια μου καί τις ποδιές μου, πώς έδινα

πάντα τήν κατάλληλη άπάντηση δταν μέ μά
λωναν, καί πώς φερόμουνα στήν μητρυιά 
μου μέ λιγώτερο σεβασμό άπ’ δτι εκείνη θά 
ήθελε. Καί τό χειρότερο ά π ’ δλα άνοιγα 
τήν πόρτα τοΰ πάρκου σ’ οποίον αλήτη κι’ 
άν περνούσε άπ’ έξω, γιά ν ’ απολαύσω κι’ 
αυτός σάν κ ι’ εμάς τή σκιά τών δένδρων μας 
καί νά δοκιμάση τά φρούτα μας.

'Η  θειά Χαλάστρα γινόταν κόκκινη σάν 
παπαρούνα άπ’ τό κακό της, άλλά ό πατέρας 
μου νομίζοντας πώς εγώ δέν καταλάβαινα, 
χαμογελούσε λέγοντας μέ κάποια υπερηφά
νεια : «ή μικρούλα 
αυτή εινε δημοκρά 
της ώς τό κόκκα- 
λο !»

Ό ταν βρισκόμα
στε στο Παρίσι δέν 
ήμουνα καί πολύ πιο 
φρόνιμη μονάχα λίγο 
πιόήρειιη, γιατί μοϋ 
έλειπε ή άπλοχωριά.

Στο Λουξεμβούρ
γο, πού πηγαίναμε μέ 
τήν νταντά μου, είχα 
γνωρισθή μ’ ένα μι 
κρό καμπουράκο.Τόν 
εύρισκα πολύ συμ
παθητικό, γιατί τόν 
λυπόμουνα πού δέν 
έμοιαζε μέ τ’ άλλα 
παιδιά, κι’ αυτός 
πού τό ειχε κατα
λάβει μοΰ είχε μιά μεγάλη ευγνωμοσύνη.

Είχαμε αποφασίσει πώς σάν θά μεγαλώ
ναμε θά παντρευόμαστε, κ ι5 δταν ανήγγειλα 
τά σχέδιά μας στο σπίτι, δ πατέρας μου δια
σκέδασε πολύ, ενώ ή θειά Χαλάστρα βρήκε 
πάλι ευκαιρία νά μέ μαλώσ^.

—Τόση λίγη φιλοδοξία έχεις, μοϋ έ'λεγε, 
ώστε νά σκέπτεσαι νά παντρευθής ένα κα
μπούρη σάν μεγαλώσης;

—Καί γιατί δχι, απαντούσα, δ Άνδρέας 
μ’ δλη του τήν καμπούρα είναι πολύ πιο 
καλός άπό άλλα παιδιά, κι’ έπειτα είναι έξυ
πνος, ξέρει πάντα τόσα πράγματα νά διηγεί
ται, πού δέν βαρυέται κανείς ποτέ μαζύ του.

Ό  πατέρας μου δμως πού έβλεπε πώς ή 
συζήτηση θά κατέληγε πάλι άσχημα γιά 
μένα, έσπευδε ν’ άλλάξη θέμα δμιλίας, γιατί 
δσο κ ι’ άν προσπαθούσε νά τό κρύψη δέν 
μπορούσε νά ΰποφέρη νά μέ μαλώνουν.

’Έτσι κι’ εγώ νοιώθοντας πώς είχα ένα

σιωπηλό ύποστηρικτήστήν κάθε μου σκέψη 
εξακολουθούσα νά αίσθάνουμαι φιλία γιά 
τόν καλό δυστυχισμένο καμπουράκο.

’Αλλοίμονο δμως, τά αίσθήματά μου γ ι’ 
αυτόν δέν μπόρεσαν νά άποτρέψουν τό μοι
ραίο, καί ήταν πεπρωμένο δ καλός μικρός μου 
φίλος νά μοΰ δώση τήν πρώτη μεγάλη λύπη 
πού αίσθάνθηκα στή ζωή μου. Ή τα ν  μόλις 
δέκα τεσσάρων χρόνων, δταν έπειτα άπό μιά 
σοβαρή άρρώστεια έμαθα πώς άφησε γιά 
πάντα αυτό τόν κόσμο, καί πώς δέν θά τόν 
ξανάβλεπα πιά ποτέ.

Ή  δεύτερη λύπη 
πού γνώρισα σάν ή
μουνα παιδί ήταν δ 
θάνατος τής Λευκής 

Η Λευκή ήταν μιά 
γατίτσα πού λάτρευα 
καί φυσικά ή θειά 
Χαλάστρα δέν μπο
ρούσε νά τήν ύπο- 
φέρη.

Γ εννήθηκε στήν 
έξοχή καί ήταν μόλις 
οκτώ ημερών δταν ή 
μητρυιά μου διέταξε 
νά τήν πνίξουν.

Ή  Λευκή δμως 
δέν ειχε καμμιά όρε
ξη νά πεθάνη καί μ’ 
δλο πού τήν έρριξαν 
στή στέρνα αυτή κο
λύμπησε, αρπάχτηκε 

άπό τά κλαριά πού ήσαν τρυγύρω καί τό 
άλλο πρωΐ έσπευσα εγώ καί τήν έσωσα.

Μεγάλωσε καί έ'ζησε μαζύ μας δλο τό 
καλοκαίρι. Είχαμε γίνη αχώριστες. ’Εμπρός 
εγώ καί πίσω ή Λευκή μέ τήν ουρά στον 
άέρα. Δυστυχώς τό καλοκαίρι τελείωσε, ήλθε 
τό φθινόπωρο καί χρειάσθηκε νά γυρίσωμε 
στο Παρίσι.

Μ’ δλα τά παρακάλια μου στή θεία Χαλά
στρα, έστάθηκε αδύνατο νά τήν πείσω νά 
πάρουμε τήν γατίτσα μου μ,αζύ μας.

Κι’ δταν έπειτα άπό λίγο καιρό ήλθε άπό 
τήν έξοχή δ επιστάτης μας, έμαθα πώς ή 
Λευκή πέθανε άπό άσιτία, γιατί άπό τήν 
ημέρα πού φύγαμε δέν ήθελε πιά νά φάη 
τίποτα.

Ή  τρίτη μεγάλη λύπη πού αίσθάνθηκα 
ήταν δταν έπήραν τήν άπόφαση νά μέ κλεί- 
σουν στις καλόγρηες.

Κ ύ τ τα ζα  τ ις  χ ή νες  ττου κ ο λ υ μ π ο υ σ α ν
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Ά φο ϋ ό Χοντρός έξεκοκκάλισε μαζύ μέ 
τό Λιγνό, τόν αχώριστο φίλο του, τά εκατό 
δολλάρια τοϋ τοκογλύφον - πού είπαμε στό 
προηγούμενο φύλλο πώς τά κέρδισαν-έξύ- 
πνησε ενα πρωί καί είδε πώς δέν είχε πιά 
πεντάρα στήν τσέπη του.

— Γιά ψάξε τις δικές σου τσέπες, λέει 
στό Λιγνό, πού τόν έκύτταζε μέ τό ηλίθιο 
ΰφος του, μπας καί βρίσκεται κατά λάθος 
μέσα κανένα «σέντσι ; »

'Ο Λιγνός, χωρίς νά πή τίποτε, αναποδο
γύρισε κ ι’ έβγαλε έξω τις τσέπες τοΰ παντα
λονιού του, ύστερα το» γιλέκου του, τοΰ 
σακκακιοΰ του, μά δέν εύρήκε μέσα παρά 
μερικά .. τσόφλια άπό φυστίκια. Έκύτταξε 
ύττερα τόν Χοντρό μέ ύφος περίλυπο καί 
τοΰ ε ίπ ε :

— Μού φαίνεται περίεργο αύτό. Πολύ
περίεργο

— Ποιό; έρώιησε δ Χοντρός.
— Πού βρίσκω τσόφλια άπό φυστίκια 

στις τσέπες μου.
— Καί τί περίμενες νά βρής;
— Λεφτά. Καί ξέρεις γιατί; Τόν περασμέ

νο χειμώνα πού εΐχα χρήματα, έ'βαζα λεφτά 
στις τσέπες μου καί τό πρωί., εύρισκα φυ
στίκια. Τώρα πού δέν είχα χρήματα, έβαλα 
φυστίκια στις τσέπες μου χθές τό βράδυ μέ 
τήν ελπίδα νά βρώ σήμερα λεφτά. Καί άντί 
αύτό, βρήκα τά τσόφλια άπό τά φυστίκια!...

'Ο Χοντρός άρχισε νά γελάη μέ τήν καρ
διά του. Γιατί, καταλαβαίνετε βέβαια πώς 
τή φάρσα αυτή τήν είχε παίξει αύτός ό 
ίδιος τοΰ φουκαρά τοΰ Λιγνού: Τόν περυ- 
σινό χειμώνα τοΰ έ'παιρνε τά χρήματα άπό 
τις τσέπες κάθε βράδυ-γιατί κοιμούνται στό 
ίδιο δωμάτιο-καί τοΰ έβαζε μέσα φυστίκια. 
Τώρα, πού βρήκε μόνο φυστίκια, τά έφαγε 
καί τοΰ άφησε τά τσόφλια...

*  «  *
'Οπωσδήποτε δ Χοντρός καί δ Λιγνός 

έπρεπε νά βροΰν χρήματα γιά νά ζήσουν.

αερεις τί λέω γ ώ ; έρώτησε ό Χοντρός, 
ύστερα άπό σοβαρές σκέψεις.

— Τ ί; έκαμε ό Λιγνός.
— Πώς δέν είνε ζωή αυτή πού κάνουμε, 

να βρίσκομε λεφτά γιά λίγες μέρες κ’ ύστε
ρα νά μένουμε πάλι άπένταροι. Πρέπει νά 
βρούμε καμμιά δουλειά!

— Νά βρούμε ! είπε ηλίθια ό Λιγνός, σάν 
άτονος άντίλαλος.

— Νά ζήσωμε σάν άνθρω πο ι!
— Σάν άνθρωποι! ξανάπε ό Λιγνός.
— Ξέρεις εσύ νά κάνης καμμιά δουλειά; 

έρώτησε ξαφνικά ό Χοντρός.
_ — Πώς δέν ξέρω ; άπήντησε ό Λιγνός. 
—έρω ένα θαυμάσιο επάγγελμα καί γιά τούς 
δυό μας: νά γίνης εσύ χασομέρης καί νά μέ 
πάρης εμένα... βοηθό σου !

— Ά ,  νά χαθής, βλάκα! έκαμε δ Χοντρός. 
Ετοιμάσου γρήγορα νά πάμε έξω νά βρού
με δουλειά! ..

& &
Μετά μισή ώρα έγύριζαν κ’ οί δυό σάν 

χαζοί στούς δρόμους τής Νέας Ύόρκης 
—γιατί, είπαμε, ό Χοντρός καί ό Λιγνός 
ζοΰν στή Αμερική—κι’ έκύτταζαν μέ προ
σοχή κάθε επιγραφή πού έβλεπαν ολόγυρα.

Ξαφνικά τό βλέμμα τοΰ Χοντρού έπεσε 
έπάνω σέ μιά πινακίδα πού έγραφε :

«Ζητούνται πιλότοι. Πληροφορίαι εντός».
Προσέχει καλύτερα γύρω- είχαν βρεθή 

έξω άπό ένα αεροδρόμιο. Γυρίζει τότε καί 
ριοτάει τό Λιγνό :

— Μπήκες ποτέ σέ αεροπλάνο;
— ’Όχι απάντησε αύτός.
— Ούτ’ εγώ. Εμπρός, τότε πάμε μέσα. 

Θά παρουσιασθοΰμε γιά πιλότοι.
Ό  Λιγνός έκύτταξε μέ κατάπληξη καί μέ 

κάποιο τρόμο τόν Χοντρό, μά ήξερε ό φ τω 
χός, πώς, δταν ό σύντροφός του έλεγε κάτι, 
δέν έδεχόταν αντιρρήσεις . . .

ίΚ & *
Τό αεροδρόμιο, στό οποίο παρουσιάσθη-

καν είχε τόσο μεγάλη ανάγκη άπό πιλότους, 
ώστε χωρίς πολλέο διατυποάσεις, διωρί- 
σθηκε δ Χοντρός πιλότος καί ό Λιγνός . . . 
παρατηρητής.

Τούς έφόρεσαν στολές, κάσκα, γυαλιά 
αεροπόρων καί τούς εκάθισαν έπάνω σ ’ 
ένα μονοπλάνο μέ τήν εντολή νά πετάξουν 
έπάνω άπό μιά «πλάζ» καί νά ρίξουν κάτω 
στον κόσμο ρεκλάμες ενός εργοστασίου πού 
έ'φτιανε . . . φάκες γιά ποντίκια!

Ό  Λιγνός, τρομοκρατημένος, ά'ρχισε νά 
κάνη . . . τήν προσευχή του, ένφ οί μηχα
νικοί έβαλαν έμπρός τό μοτέρ καί τό αερο
πλάνο έξεκίνησε. Ό  Χοντρός στό «τιμόνι!»

Δέν ξέρω ακριβώς τί μοχλούς καί τί

eO Λ ιγνός α ν α π ο δ ο γ ύ ρ ισ ε  τ ις  τ σ έπ ε ς  του

«πεντάλ» έχειριζόταν έπάνω στήν παραζάλη 
του ό Χοντρός, μά δσοι ήσαν έκείνη τήν 
ώρα στό αεροδρόμιο έπέθαναν στά γέλια.

Τό άεροπλάνο τοΰ Χοντρού καί τοΰ Λιγ- 
νοΰ, μόλις υψώθηκε, άρχισε νά τρεκλίζη, 
σαν άνθρωπος μεθυσμένος, ύστερα άρχισε 
νά κάνη τοΰμπες, ν ' άνεβοκατεβαίνη σέ διά
φορα ύψη μέ κίνδυνο νά πέση καί νά τσα
κιστή . . . Σέ μιά στιγμή, έξαναπέρασε τόσο 
χαμηλά άπό τό αεροδρόμιο, πού δλοι είδαν 
τόν Χοντρό ίδρωμένο νά παλαίβη μέ τούς 
μοχλούς καί τόν Λιγνό, κατακίτρινο, νά φω- 
νάζη : «βοήθεια!»

"Υστερα τό άεροπλάνο ανέβηκε πάλι κ ι’ 
έτράβηξε γιά τήν «πλάζ». Μά πάλι κ’ έκεϊ 
άρχισε νά κάνη τοΰμπες, νά πετά σάν 
δαιμονισμένο καί στό τέλος . . . κράκ ! δίνει 
ιιιά τρομερή βουτιά καί πέφτει έπάνω σ’ 
ένα υπαίθριο εργοστάσιο, πού έφτιανε κα- 
ραμέλλες! Μέ τή φόρα πού έπεσε τό άερο
πλάνο στό έδαφος, δ Χοντρός καί ό Λιγνός 
έτινάχθηκαν μακρυά καί έπεσαν μέσα σ’ 
ένα . . . καζάνι γεμάτο κρέμα ! Ή  κρέμα 
ήταν εύτυχώς κρύα, μά, μέ τό πέσιμο, τό 
καζάνι τούς ξανατίναξε μέ δύναμη ψηλά, 
βουτηγμένους ώς τά νύχια μέσ’ στήν κρέμα !

"Ολοι έβαστοΰσαν τήν κοιλιά τους άπ ’ τά 
γέλια ! . . . Καί μόνο δ φτωχός δ Λιγνός 
ήταν κίτρινος άπό τρόμο, γιατί μετά τό τε
λευταίο τίναγμα, έξανάπεσε μέ ορμή στή γή 
κ α ί . . .  έξύπνησε !

Ναί, φίλοι μου, έξύπνησε! Γιατί δλα τά 
παραπάνω δέν ήσαν παρά ένα δ'νειρο πού 
είδε δ Λιγνός, επειδή έβαροστομάχιασε άπό 
τό πολύ φα ί τή βραδυά πού έξεκοκκάλισε 
μέ τό Χοντρό τά εκατό δολλάρια τοΰ τοκο
γλύφου.

Μά ά'ν καί όνειρο, δ φουκαράς δ Λιγνός 
έτρόμαξε τόσο πολύ, πού δταν έξύπνησε 
μή γελάσετε! - τό σεντόνι του ήταν . . . 
βρεγμένο!

Ο Κ Α Ρ

^ Π α ι δ ι κ ό  y e j i o

— Το τό, τ ί  νομ ίζε ις  πώς είνε αυτό ;
—Μά, τετράγωνη... σφα ίρα .

ifc SK
— Τοτό, π ο ιο  εινε το μέοον τής ευ 

θε ίας  A Β  ;
— To Α, κύριε !
— To Α ;
— Μ άλιστα ' δ ιότι η άρχη εινε τό ήμ ισυ  

τον παντος  !  Πειραιωτάκι
ίΚ ^  5Κ

Ή  δ α σ κ ά λ α -—Σ ήμερα  κορίτσ ια, σ ’ δσες 
εχονν μελετήσει τό μ ά θ η μ α  θ ά  δώσω άπό  
μ ιά  καραμέλα . Λέγε μου  λο ιπόν έσυ πρώτη, 
Λιλή. Έμελέτησες σήμερα;

'Η Λ ιλή  — Ξέρετε... δεν ήξερα πόις θ ά  
φέρνατε καραμέλες!. . .

ϋ? ^  ϋί
Ό  Τοτός ακούει νά γίνεται λόγος γιά 

δίκροκο αυγό καί ρωτάει:
— Δύο κόττες τό κάμανε;



Μ  X T H  φ Υ Σ Μ
ο r y p o s
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Τό πρωΐ δταν ξυπνήσαμε, τό πρώτο πού κάναμε 
σάν πάντα ήταν νά νοικοκυρέψουμε τό καράβι μας. 
"Υστερα ετοιμαστήκαμε κ ι’ εμείς μέ τή σειρά μας, 
καί τήν ώρα πού πίναμε τόν καφέ μας στήν καμ
π ίνα , άκοΰμε κάτι φωνές δίπλα στό κότερο. Βγαί
νω  νά δώ ποιός ε ίνα ι καί βλέπω μιά τετράκωπη 
βάρκα μέ τόν διοικητή του Προγυμναστηρίου, 
τρεις φίλους μας αξιωματικούς κ ι’ έ'να γνωστό 
μας πού είχε ελθη μέ τή μητέρα του γιά νά πε- 
ράστ) τό καλοκαίρι στόν Πόρο.

Φαντάζεοθε π ιά  τί εγ ινε, ή μιά ερώτηση άκο- 
λουθοΰσε τήν άλλη, καί μ ’ δλο πού κ ι’ ή επίλοιπη 
παρέα μου ειχε ξεμπουκάρει στό κατάστρωμα δέν 
προφθαίναμε νά δίνουμε απαντήσεις.— Ά πό ποΰ 
ήλθατε ; Ποΰ θά  πάτε ; Πώς περάσατε ; Τι καιρό 
είχατε ; καί χίλια δύο άλλα. Πραγματικό πανδαι
μόνιο, μιλούσαμε δλοι μαζύ, καί χρειάσθηκε νά 
περάσουν μερικά δευτερόλεπτα γιά νά κατορθώ" 
σουμε τέλος νά συνεννοηθοϋμε.

’Αμέσως στρώθηκαν σχέδια, ποΰ θά πηγαίναμε 
καί τί θά κάναμε, καί σάν καλοί χριστιανοί αρ
χίσαμε άπό μιά επίσκεψη στήν εκκλησία τής Σχο
λής πού ήταν μέσα σ ' ενα άπό τό πρώτα πολε
μικά πού απέκτησε ή Ε λλάς επειτα άπό τήν άπε 
λευθέρωση της, μετά τήν ’Επανάσταση τοΰ 1821

Τό καράβι αυτό, ή "Υδρα, ήταν μέ πανιά  καί 
τό έχουν μαζύ μέ τό τα ίρ ι του, καθισμένο στά 
ρηχά δίπλα σ’ ενα μώλο, κοντά στό Προγυμνα" 
στήριο.

"Οταν βγήκαμε άπό τήν έκχλησία, ή ώρα είχε 
περάσει, θά ήταν σχεδόν ενδεκα, καί ξεκινήσαμε 
νά πάρουμε τά μπανιερά μας, γιά νά βουτήξουμε 
στή θάλασσα, πέρα στήν αμμουδιά πού λέγεται 
Νεώριο. Σάν φθάσαμε έκεϊ μέ τήν τετράκωπη 
άλλη υποδοχή μάς περίμενε. Ή  άφιξη τοΰ κότε
ρου μας στόν Πόρο ήταν βλέπετε τό γεγονός 
τής ήμέρας. Ό λο ι οί γνωστοί μας είχαν έλθη 
εκεί νά μας εύχηθοΰν τό καλώς ήλθαμε. Πρός 
τιμήν μας μάλιστα διοργανώθηκε αμέσως κ ι’ ενα 
άγιόνισμα, ποιός θά μπορούσε δηλαδή νά κολυμ-

πήση ώς τήν απέναντι ακτή τής ΙΙελοποννήσου 
καί νά γυρίση πίσω χωρίς νά κουρασθή. Ά πό  
τους δεκαπέντε πού λάβαμε μέρος μόνον τέσσα- 
ρες τό πετύχαμε, ή κ. Φωτίου, ή δ ΐς Κορύλλου 
ενας άλλος νέος κ ι’ εγώ.

’Επακολούθησε πρόγευμα στό Προγυμναστήριο 
πρός τιμήν τής παρέας μας κ ι’ επειτα οί αξιωμα
τικοί μάς συριάνησαν σ’ δλο τό κτίριο τής Σχο
λής, πού καθώς θά ξέρετε είχε χρησιμεύσει, στά 
παληά τά χρόνια γιά θερινό ανάκτορο τοΰ πρώτου 
βασιλέως τής 'Ελλάδος Ό θω νος.

Τό απόγευμα μέ τή δροσιά ξεκινήσαμε άλλοι 
πεζοί καί άλλοι μέ γαϊδουράκια γιά τό Μονα
στήρι τής Ζωοδόχου Πηγής, πού λέγεται πραγμα
τικά Μονή Καλαβρίας άπό τό αρχαίο δνομα τοΰ 
νησιοΰ.

-Εχει νά περπατήση κανείς πέντε περίπου χι
λιόμετρα γιά νά φθάση ώς εκεί, άλλά ό δρόμος 
ανάμεσα άπό πεΰκα ε ίνα ι τόσο ευχάριστος πού 
ούτε τό καταλαβαίνεις. Έ κε ΐ πάνω βρίσκονται 
καί οί τάφοι τών δύο γεννα ίων πολεμιστών τοΰ 
μεγάλου μας Ά γώνος, τοϋ Νικ. Αποστόλη καί 
τοΰ Μανώλη Τομπάζη.

Μείναμε ώς τάς οκτώ στήν Μονή, καί ξεκ ινή
σαμε τέλος γιά τήν επιστροφή, ενώ ή φωτισμένη 
άτμόσφαιρα τριγύρω μας πρόδιδε τήν φεγγαρό
λουστη νύχτα πού θά άκολουθοΰσε.

Καί πράγματι δταν μετά τό δείπνο στή Σχολή, 
αποφασίσαμε νά χορέψουμε στό γήπεδο τοΰ τέν- 
ν ις  τών αξιωματικών, μία μοναδική πανσέληνος 
μάς έσυνόδευε μέ τό τόσο γλυκό καί ήρεμο 
φώς της πού θά μοΰ μείνη άξέχαστη.

'Η  διασκέδαση παρετάθηκε πέρα άπ’ τά με
σάνυχτα, κ ι’δταν τέλος γυρίσαμε στό κότερό μας. 
άντί νά πέσουμε νά κοιμηθοΰμε, μ’ δλη τή κού
ραση τής ήμέρας στήσαμε σωστή καντάδα στό 
φεγγάρι.

Πώς νά κοιμηθή κανείς μέ τέτοια βραδειά !
Π Α Υ Λ Ο Σ  Α Ν Α Σ Τ Α Σ ΙΑ Α Η Σ

Σ Τ ΙΧ ΟΙ

Τ ά  K j w e e c K S O V j j i a

*Η κλώσοα, άργοκ ινώντας τό φτερό, 
τ ’ άμάλλιαγα πουλάκ ια  σ ιγοκράζε ι,  
τρ ιγύρω α π '  τής γουβίτσας το νερό, 
που λ ίμνη  λες, ατά μ ά τ ια  τους φαντάζει.

Κ α ι  το νερό εχει χρώ μα  γαλανό  
άπό τό φώς τοϋ α ιθέρα. Τά πουλάκ ια, 
π ίνοντας μ ιά  γουλ ιά , στόν ουρανό  
τ ’ άθώ α  τους σηκώνουν κεφαλάκια .

Κ ’ εΐνε σά νά δοξολογούν  
τόν Πλάστη γ ιά τό δροσοφ ίλημά  του 
κ ’ υστέρα, σκύβοντας, κορφολογούν  
τής γής τά χορταράκ ια  κάτου.

ΑΘΗΝΑ Ν . Τ Α Ρ Σ Ο Υ Λ Η

-Τιά νά  ωερνάει ή ώρα
“Οταν σας τύχει νά βρεθήτε με συντρο

φ ιά  μπορε ίτε  νά κάνετε τό άκόλουθο π α ι 
γνίδι κα ι νά περάσετε στά μ ά τ ια  τών άλλων  
γ ιά  μάντις.

Παρακαλέαατε ενα άπό τους παρενρ ισκο-  
μένονς ν ’ άνο ιξη κρυφά ά π ’ δλους ενα βι
βλίο σε οπο ία  σελίδα θέλει, νά βρή μ ιά  λέξη 
με τό νοϋ του κ α ι  χωρ ίς  νά σάς τήν π ή  
σεις θ ά  τήν βρήτε. Πέστε του δμως ή λέξη 
ποΰ θ ά  βρή νά ε ίνα ι σε μ ιά  άπό τ'ις 9 π ρώ 
τες γραμμές κα ι δχι πέρα άπό  τήν έννάτη  
λέξη τής γραμμής. Ά φοΰ βρή τή λέξη πέ
στε τον νά πολλαπλαα ιάαη  τόν α ρ ιθμ ό  τής 
σελίδος μέ 10 νά πρόσθεση  στό γινόμενο  
25 κα ι τόν άρι'&μό τής γραμμής, νά ξα~ 
ναπολλαπλαα ιάαη  τό άθρο ισμά  με 10, νά 
προαθέση  στό γ ινόμενο τόν άρι'&μό που  
άντ ιπροσωπεύε ι ή λέξη στή γραμμή  κα ι νά  
σάς π ή  τό άθρο ισμα . Τότε πέρνετε τό β ι
βλίο  κάνετε λ ιγάκ ι πώ ς σκέπτεστε  κα ι βρ ί
σκετε τή λέξη. Γ ιά  νά τό πετύχετε δεν κά 
νετε άλλο π α ρ ά  ν ’ άφαιρέσετε άπό  τό ά 
θ ρ ο ισ μ α  που σας εδόθηκε 250 κα ι τότε ό 
τελευταίος α ρ ιθμ ός  τοΰ υπολο ίπου  σας δεί
χνει τή θ έση  τής λέξης, ό πρωτελευτα ιος  
τή γραμμή  κα ι ο ί άλλοι τή σελίδα.

Κ αλό  ε ίνα ι νά κάνετε τους υπολογι
σμούς  άπό  μέσα  σας, ώστε νά μ ή  καταλά 
βουν οί άλλοι πώς εμαντέψατε.

" 8 ν α  ω ρ ω τ ό γ ο ν ο  τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί ο

Ποιός θά μπορούσε ποτέ νά πιστέψτ) δτι αχό ν  
εικοστό αίώνα πού ζοΰμε θά χρησιμοποιούσαμε 
εντελώς πρωτόγονα μέσα δμοια μ’ εκείνα πού· 
περιέγραφε ό ’Ιούλιος Βέρν στά «Τέκνα τοΰ 
Πλοιάρχου Γκράν;»Κι’δμως νά πού συμβαίνει. Καί 
ιά  γράμματα πού προορίζονται γιά τάς Άζόρας 
νήσους φθάνουν στόν προορισμό τους μέσα σέ 
βαρέλι.

Τά πλοία περνοΰν δλα χωρίς νά στέκουνται. 
στά νησιά καί γιά ν ’ άφήσουν τά γράμματα τά

βάζουν μέσα σ’ ενα βαρέλι καί τό ρίχνουν σττ^ 
θάλασσα. Γιά νά διακρίνεται τό βαρέλι άπό μα- 
κρυά τοϋ βάζουν ενα κατάρτι μέ σημαία δπως 
δείχνει τό σκίτσο μας καί οί ψαράδες πού τό 
βλέπουν σπεύδουν νά τά πιάσουν. Κάποτε άνο ί- 
γουνται τόσο πολύ στό πέλαγος, ώστε ή ζωή τους 
κινδυνεύει. Μά ή αμοιβή γ ιά  οποίον φέρει τά  
ταχυδρομικό βαρέλι ε ίνα ι πολύ μεγάλη κ ι’ έτσι 
άγωνίζουνται ποιός νά πρωτοφθάση.

’Μ νέκδοζα
Ό  μεραΛείζερος ωοιηζίις

Λένε πώς δ Βίκτωρ Οΰγκώ είχε λάβει μιά 
μέρα ενα γράμμα μέ αυτή τήν επιγραφή t 
«Στόν μεγαλείτερο ποιητή τής εποχής μας».

Χωρίς νά τ’άνοίξη τό στέλνει αμέσως στόν 
Λαμαρτίνο, αυτός τό ξαναστέλνει στόν Βί- 
κτωρα Ούγκώ και δέν μπόρεσε ποτέ νά έξα- 
κριβωθή ποιός άπό τούς δυο τό άνοιξε έπΐ 
τέλους.

Ό  3)ιορένης σζο Jovzpb
Ό  Διογένης βρισκόταν μιά μέρα στους 

δημόσιους λουτήρες και είδε έ'ξαφνα πώς τα 
νερό ήταν πολύ βρώμικο.

Γυρίζει τότε καί ρωτάει τόν φύλακα:
— Ποΰ μπορεί νά πάη κανείς μετά άπα 

τό λουτρό γιά νά ...πλυθή ;
3 ΐα ιδ ικ ο  ωαράωονο

— Κρίμα, μαμάκα, ναναι τόσο πολύς 
ήλιος τό καλοκαίρι πούναι ζέστη καί νάναι 
τόσο λίγος τό χειμώνα πού κάνει κρύο ! '



Ο ΛΜΚΡΟξ ΡΕΠΟΡΤΕΡ

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)
Κανείς.
—Νά ευκαιρία, ειπε, νά μπφ μέσα κρυφά.
Ά φοΰ βεβαιώθηκε πώς δέν τόν έβλεπε 

-κανείς, δίνει μιά καί σκαρφαλώνει πάνω 
στά κάγκελα τής πόρτας μέ μεγάλη εύλυ- 
γησία και πηδά ελαφρά μέσα στό περιβόλι. 
Κάνει τό γΰρο τής βίλλας ν ’ άνακαλύψη τό 
παράθυρο τής κουζίνας ποΰχε σπάσει καί 
δέν άργει νά τό βρή.

—Τί απερισκεψία, σκέφθηκε ν ’ άφήσουν 
ετσι τό παράθυρο, μπορεί νά μπή οποίος 
θέλει...

Επιθεώρησε τό σπασμένο τζάμι τοϋ 
παραθύρου ποΰταν αρκετά χαμηλό, δταν 
καθώς τό περιεργαζόταν βλέπει κάτι πού 
τοϋ κάνει μεγάλη εντύπωση

Τό γυαλί δέν φαινόταν σπασμένο άπό τήν 
εκκρηξη, άλλ’ αν έπρόσεχε κανείς λιγάκι έ- 
βλεπε πώς ήταν κομμένο κανονικά μέ δια
μάντι.

Ό  νεαρός ρεπόρτερ έ'ψαξε κατάχαμα καί 
βρήκε τό κομμένο γυαλί, έ'πειτα άρχισε νά 
τρίβη τά χέρια του χαρούμενος καί εψιθύ- 
(Ησε:

—Μοϋ φαίνεται πώς αυτή τή φορά θά 
τό γράψω τό άρθρο μου... Φθάνει νά μπο
ρέσω ν ’ αποδείξω πώς ή εκκρηξη δέν ήταν 
τυχαία, πράγμα πού δέ μοϋ φαίνεται καί 
τόσο δύσκολο.

Ά νο ιξε  τό παράθυρο, σκαρφάλωσε άπά
νω κ ι’ έπήδησε μέσα στήν κουζίνα.

=—Νά μαι, είπε στον τόπο τοϋ εγκλήματος, 
γιατί είμαι βέβαιος πώς πρόκειται γιά έγ
κλημα.

Μέ μιά ματιά μπόρεσε αμέσως νά προσα- 
νατολισθή σχειικά μέ τήν καταστροφή πού 
είχε γίνει κι’έμεινε γιά μιά στιγμή σκεπτικός.

—Π ώ; ή εκκρηξη εγινε έπίτηδές καμμιά 
αμφιβολία, έμουρμοΰρισε, άλλά πρέπει νά 
δοΰμε γιατί έ'γινε. Μήπως προετοιμάζεται 
καμμιά κλοπή; Μά πάλι αύτό αποκλείεται, 
γιατί μιά καί μπήκε κάποιος μέσα μπορούσε 
νάχε κλέψη, άφοϋ λοιπόν δέν τδκαμε θά πή

πώς κάποια άλλη θαταν ή αφορμή.
’Έξαφνα δ ’Ιάκωβος τέντωσε τ’ αυτί του. 

Ά κουσε κάτι σάν κτύπο ρολογιού.
—Περίεργο, ειπε, δέν βλέπω κανένα ρο- 

λόγι κι’ δμως άκούω τόν κτύπο του.
Έκύτταξε τριγύρω του,έκαμε μιά πρόχειρη 

επιθεώρηση κι’ έστάθηκε μπρος σ’ ενα ντου
λάπι τοΰ τοίχου. 'Ο κτύπος φαινόταν νάρχε- 
ται άπό κεϊ μέσα.

'Άπλωσε τό χέρι του ν ’ άνοιξη τό ντου
λάπι, άλλά ήταν κλειδωμένο. Μ ’ ενα σου
γιά πούχε στήν τσέπη του σκάλισε λίγο τήν 
κλειδαριά καί δέν δυσκολεύθηκε ν ’ άνοιξη, 
αύτό δέ πού είδε τόν έκανε νά οπισθοχώ
ρηση τρομαγμένος. Τήν ’ίδια στιγμή μιά 
φωνή ακούστηκε πίσω του.

Πάνω τά χέρια!
Έγύρισε απότομα καί βρέθηκε αντιμέτω

πος μ’ ένα υποκείμενο πού κρατούσε ενα 
περίστροφο καί τό ειχε γυρισμένο απάνω 
του.

Καθώς δ ’Ιάκωβος δέν έκούνησε τά χέρια 
του ό άγνωστος ξαναεϊπε μέ τόνο απειλη
τικό:

—Πάνω τά χέρια ή πυροβολώ !
Καί ήταν τόσο κατηγορηματικό τό ύφος 

του, ώστε δ νεαρός ρεπόρτερ χωρίς διόλου 
πιά νά διστάση σήκωσε τά χέρια του ψηλά.

—’Έτσι! μ νυρμούρισε δ άλλος. Καί τώρα 
πες μου ποιός σούδωσε τήν άδεια νάρθης 
εδώ; Ξέρεις πώς θά πληρώσης πολύ άκριβά 
τήν αύθάδειά σου;

Ό  ’ Ιάκωβος δέν άπήντησε τόσο τά ειχε 
χαμένα μόνο προσπαθούσε νά καταλάβη 
ποιός ήταν αύτός δ άνθρωπος, άπό πού 
ειχε μπή καί τί γύρευε κεϊ μέσα. Είχε ύ 
φος κακό, βλέμμα ύπουλο κι’ έκύτταζε τόν 
νεαρό ρεπόρτερ άγρια.

—’Έλα λέγε! τοΰ φίόναξε. Ποιός είσαι; 
Τί θέλεις εδώ; Είσαι αστυνομικός;

—Βάλτε τό πιστόλι σας στήν τσέπη καί 
θά σας άπαντήσω αμέσως.

—Μπά έ'χομε καί διαταγές τώρα; Σέ ει
δοποιώ, μικρέ μου, πώς δέν έχω τή συνή

Γ αλλ ικ ό
Μ ν& ιστό-

ρ η μ α

Τ ον  
R Ε Ν Ε 
V I G Ο

θεια νά υπακούω, λοιπόν θά εξακολουθώ 
νά κρατώ τό πιστόλι μου στό χέρι καί θά 
μού άπαντήσης άλλοιώς φυλάξου! λέγε εΐσαι 
αστυνομικός;

—“Οχι άπήντησε δ ’Ιάκωβος κουνώντας 
τό κεφάλι Είμαι δημοσιογράφος.

-—Ά !  έκαμε δ άλλος. 'Ο κύριος είναι 
δημοσιογράφος καί είναι πιο περίεργος άπό 
τόν άστυνόμο... Μπαίνει άπό τά παράθυρα 
καί σκαλίζει νά βρή μυστικά πού δέν τόν 
ενδιαφέρουν.

Ά λλαξε τόνο φο^νής καί εΐπε άγρια:
—’Έμαθες πάρα 

πολλά,φιλαράκο μου 
καί θά άναγκασθώ 
νά σοΰ κλείσω τό στό 
μα. Ποιός σούπε νά 
θές νά άνακατετευ- 
θής σέ ξένες υποθέ
σεις;

Χωρίς νά παύση 
νά εχη τό πιστόλι 
του γυρισμένο πάνω 
στον ’Ιάκωβο φώ 
ναξε:

—Μπλάσκο!
Κι’ ένας γίγας πα

ρουσιάστηκε τότε πού 
φοροΰσε ένα μαλακό 
καπέλλο καί είχε ένα 
πρόσωπο κτηνώδες.

—Διατάξετε αρχη
γέ, είπε σέ ισπανική 
γλώσσα πού δ ’Ιά
κωβος τήν καταλά
βαινε αρκετά.

—Αύτός δ δημοσιογράφος έχωσε τή μύ
τη του στις δουλειές μας.’Ανακάλυψε τό μυ
στικό μας... τή μηχανούλα πούχουμε κρύ
ψει στό ντουλάπι γιά νά τινάξη στον άέρα 
τή βίλλα.

Τό πρόσωπο τοϋ νέου επήρε μία έκφρα
ση τρόμου.

—Νά τινάξη τή βίλλα στον αέρα,... ψ ι
θύρισε.

—Ναί φιλαράκο μου, απόψε τά μεσάνυ- 
κτα δηλαδή μισή ώρα αφού φθάσει δ Μίγ- 
κελ Φερναντές. Έ μεΐς τόν αναγκάσαμε 
νάρθη.

— Ή  πρωϊνή εκκρηξη ;
—Μάλιστα, νεαρέ μου; είσαι πολύ έξυ- 

πνος, υπέρ τό δέον έξυπνος! Έ μεις προετοι
μάσαμε τήν πρωϊνή εκκρηξη. Ανοίξαμε τό

κλειδί τού ρολογιοΰ κι’ άφοΰ γέμισε ή κου
ζίνα γκάζ τό κλείσαμε. "Υστερα κόψαμε τό 
τζάμι τοΰ παραθύρου μ’ ένα διαμάντι κι’ 
έρρίξαμε μέσα ένα άναμένο σπίρτο.

—Ό  γίγας έθεώρησε καλό νά έπέμβη.
—Αρχηγέ, είπε δέν είν’ επικίνδυνο νά τοϋ 

λέτε δλες αύτές τις λεπτομέρειες:
'Ο άλλος γέλασε.
—Μή φοβάσαι, Μπλάσκο, άπήντησε. 

Μέ διασκεδάζει τόσο νά δίνω πληροφο
ρίες σ’ ένα διιμοσιογράφο δταν ξέρω πώς 
δέν θά μπορέση νά τις γράψει.

'Ο ’ Ιάκωβος τόν 
έκύτταξε χωρίς νά κα 
ταλαβαίνη. Τί έσή- 
μαιναν αυτά τά λό
για; ^

Σέ λίγο τόν άκου
σε νά ξαναλέη.

—Θέλουμε νά έκδι 
κηθοϋμε τόν Μίγκελ 
Φερναντέ:. Γιά ποιο 
λόγο; Αύτό δέν μπο
ρώ νά στό πώ. Λοι
πόν στις έ'νδεκα, τό 
πολύ ενδεκάμισυ θά 
βρίσκεται δώ καί θά 
τιναχθή στον άέρα... 
δέν θάναι μονάχος 
θάχη καί σένα συν
τροφιά...

Ό  νεαρός ρεπόρ
τερ πετάχτηκε πίσω 
τρομαγμένος.

—Δέν πιστεύω νά 
φαντάστηκες βέβαια 

πώς θά σ ’ άφηνα ελεύθερο νά πας νά είδο- 
ποιήσης τήν αστυνομία, κ ι’ ύστερα νά γρά- 
ψης τό άρθρο σου;

—Τί θέλετε νά πήτε;
—Τώρα θά ίδής.
’Έκαμε ένα νόημα στον υποτακτικό του.
—Μπλάσκο βρές ένα στερεό σχοινί.
Ό  γίγας έφυγε καί σέ λίγο ξαναγύρισε 

φέρνοντας ένα χονδρό σχοινί.
—Ωραία, είπε δ άρχηγός του Τώρα δέ

σε μου καλά αύτόν τόν κύριο δπως ξέρεις 
καί δένεις εσύ.

— ΙΙά νω  τα  χ έρ ια  η  π υροβ ολώ  !



"Οωοιος μαρζνράει ζην ω ad α ινεί

CH ψ ιψ ίνα  κοιμάται Κατεβαίνει σιγά-σι-
κα ι τό ποντικάκι σκέ- γά τή  σκάλα . . . .  
πτετα ι: «Καιρός νά δρά
σω . . . . »

. . . κλείνει τό σκέπασμα 
της κάσσας γιά νά πιά 
<τη τό πο ντ ικ ά κ ι. . .

. . .και φω νάζει:—Ψ ιψ ί
να  τρέχα ! σοΰπιασα ε 
να ποντικάκι ! Τρέχει ά
πό τή χαρά τη ς . .  .

. . . καί γιά  καλή του Μά ή κίσσα παρα-
τύχη βρίσκει τή ν  κάσσα φύλαγε καί καΦώς ειχε
μέ τ 5 άλεΰρι άνοικτή. μανία νά μαρτυράη . . .

. . .καί τότε τό πο ντ ι
κάκι κατορθώνει ν ’ ά
νοιξη τό σκέπασμα καί 
τό  σκάζει.

ΓΗ ψ ιψ ίνα  φθά νει 
καί καΦώς ε ίνα ι πεινα- 
σμένη ρίχνεται στήν 
κίσσα.

ιατϊ κοιμόμαστε με κλειστά μάτια

Ξέρετε γιατί οταν κοιμόμαστε κλείνουμε 
τά μάτια μας; Γιατί τό φώς μάς εμποδίζει 
νά κοιμηθούμε. Καί γιά κάτι άλλο ομως. 
Γ ιατί πρέπει νά καταβάλουμε προσπάθεια 
γιά νά κρατούμε ανοικτά τά μάτια μας κ ι’ 
δταν κοιμόμαστε δέν μπορούμε νά καταβά
λουμε αυτήν τήν προσπάθεια. Έ τσ ι τά βλέ
φαρά μας κλείνουν μοναχά τους. Κι1 άν 
ύποτεθή δτι κάποιος μάς τά κρατούσε ανοι
κτά, τά μάτια μας θά εστέγνωναν καί θά 
πονούσαν τρομερά, ώστε τό κλείσιμο τών 
ματιών στόν ΰπνο είναι καθώς βλέπετε απα
ραίτητο.

Μονάχα ώρισμένα ψάρια καί τά φείδια 
δέν κλείνουν τά μάτια τους οταν κοιμούνται 
κ ι’ αυτό γιατί δέν έχουν βλέφαρα.

'έΚωορίες ωαιδιώ ν

Ή  μ ικ ρή  Μ αρία  λέει στη μ α μ ά  της 
—Α λήθε ια ,  μαμά , πώ ς το πουλάκ ι στά 

λέει δλα δσα γ ίν ο ν τα ι ;
—Ναι, π α ιδ ί  μ  ον.
—Κ α ι  δεν σε γελάει π ο τ έ ;
—Ποτέ.
— Γ ιά  ρώτησέ το, λοιπόν, πόσες κοντα-  

λιες γλυκό έφαγα στην κουζ ίνα  ;

'Η  Νίνα βλέπει γιά πρώτη φορά στή 
ζωή της γκαμήλα καί λέει λυπημένη στή 
νταντά της:

— Ή  καϋμένη ή γκαμήλα! Πώς έπεσε κ ι’ 
έκτύπησε έτσ ι;

Α&ήναι Π ίνδαρου 30 . ΤΩ ραι γ ρ α φ ε ίο υ  5 -8  μ . μ .  π λ η ν  Π έμπ της κ α ι Κ υ ρ ια κ ή ς .

3Υΐετα}ύ μας
1Αγαπητά μου π α ιδ ιά ,

*Ας μιλήσουμε σήμερα για μια  
δύναμη πού κλείνουμε μέοα μας, τη 
δύναμη πού οί πρόγονοί μας άπο- 
καλοΰσαν δεύτερα φύση .

Θα ήταν σχεδόν περιττό νά σας
την ονομάσω, δλοι ξέρετε πώς ή 
όύι>αμη αν ιή  είναι ή σ υ ν ή θ ε ι α .

Κ άθε μέρα πού γλιστράει επάνω 
μας χαράζει βαθυά τό πέρασμά της 
μ ε  νέες συνήθειες που μας κληρο
δοτεί,'Ά λλες sivai καλές άλλες ε ί
ναι κακές, μά είτε τό ενα είναι είτε 
το αΧλο, ο ί συνήθειες αύτες αντι
προσωπεύουν τόν ΐδιο τόν εαυτό μ α ς .

Κ αμμ ιά  δύναμη δεν είναι ευκα
ταφρόνητη, καί ή δύναμη πού πηγά
ζε ι άπό τη συνήθεια είναι μ ιά  άπό 
τ ις  δυνατότερες, φθάνει νά ξέρουμε 
νά την καθοδηγούμε.

Δεν πρέπει νά περιμένουμε γ ι* 
αυτό τη στιγμή πού ή συνήθεια 
εχει γίνει π ιά δει 'τέρα φύση, τότε 
&ά ηταν σχεδόν πολύ αργά γιά νά 
την κατευθύνουμε στόν ίσ ιο  δρόμο . 
Πρέπει ά φ * οτου είμαστε παιδ ιά νά 
προσπαθούμε νά διακρίνουμε πο ιες  
συνήθειες μπορούν νά μδίς είναι 
ωφέλιμες και ποΤες δχι, και νά εν
τείνουμε δλη μας τήν προσπάθεια  
γιά νά αποκτήσουμε συνήθειες 
καλές, πον θά  μας βοηθήσουν ο* 
δλη μας τή μελλοντική ζωή.

Θά πήτε ίσως : *μά μήπως είναι 
πάντα εύκολο νά γίνη κανείς εκείνο 
που θ έ λ ε ι;» Θά σας απαντήσω , ναί 
γιατί ή θέληση είναι κ ι* αυτό μιά  
συνήθεια , και φθάνει νά επαναλαμ
βάνετε χαμηλόφωνα με επ ιμ ονή : 
€ θά γίνω εκείνο πού θέλω νά γίνω!» 
γιά νά κατορθώσετε νά ύπερβήτε 
δλες τις δυσκολίες και να γίνετε 
πράγματι μ ιά  μέρα άνθρωποι άρ
τιοι, με συνήθειες ικανές νά σας 
οδηγήσουν πολύ ψ ηλά , στόν άνθό- 
σπάρτο δρόμο της ενθύτητος, τής 
εντιμότητος, τής καλωοννης, και 
τής άγνότητος.

9Ολα αυτά, καλά μου παιδιά, δεν 
είνα ι τ ίποτε άλλο παρά μ ιά  συνή
θεια, ή συνήθεια του καλού, κ ι ’ 
αυτήν σάς εύχομαι με δλη μου τήν 
καρδιά  τά τήν αποκτήσετε .

Η ΦΙΛΗ Σ Α Σ

'3 ϊ  d JJn  J ο,}>pαφία μας
Ευχαριστούμε θερμά τόν πρώ

το νεαρό αναγνώστη μας Ν ικό
λαο  Φ ωτίου  μαθητήν ΣΤ'Δημο- 
τικοΰ πού μας έστειλε ενα τόσο 
ενθουσιώδες γράμμα άπό τή Θεσ
σαλονίκη, γιά νά μάς συγχαρή 
γιά τήν επιμελημένη έκδοση τοΰ 
Περιοδικού μας καί τήν τερπνή 
του ΰλη. Τοΰ ύποσχόμεθα τό τα
χύτερο νά πραγματοποιήσουμε 
τήν επιθυμ ία του πού ε ίνα ι καί 
δική μας επιθυμία, δηλαδή ν ’αύ- 
ξήσουμε τόν άριθμό τών σελίδων 
μας.

Κ ω σ τά χ η ν  Ά ξ ε λ ό ν . Μέ με
γάλη μας ευχαρίστηση σέ γρά
ψαμε συνδρομητή, μά θά χα- 
ροΰμε ίδιαιτέρο>ς άν σέ ίδοΰμε 
μιά μέρα κ ι’ άπό τά Γραφεία. 
Θέλουμε νά γνωρίσουμε όλους 
τούς φίλους μας. "Ετσι λοιπόν, 
διάλεξες γιά ψευδώνυμο τό « Ά 
σπρος ’Αετός»; Γιά νά τό εγκρί
νουμε πρέπει νά μάς στείλης τό 
δικαίωμα γιά τήν έγκριση ή νά 
μάς γράψης δύο συνδρομητάς

Α υτοχρά τε ιρα ν  Β ν ζ α ν τ ίο υ .Υ ια  
νά έγκριθή τό ψευδώνυμό σου, 
άγαπητή μας φίλη, πρέπει νά 
συμμορφωθής μέ όσα γράφου
με πάρα πάνω. "Οσο γιά συν
εργασία μπορείς νά μάς στείλης 
δ,τι θέλεις άφοΰ άποκτήσης τό 
ψευδώνυμό σου. Δέν χρειάζεται 
πληρωμή γιά νά δημοσιεύουνται 
μόνο πρέπβι νά κρίνουνται κα
τάλληλα.

Χ ρυσονλα ν  Τ σ ιγχουράχου .Τ Ιο - 
λΰ ωραία ή περιγραφή τοΰ Κάσ
τρου, μά γιά νά δη μοσιευθϊ) πρέ
πει νά πάρ^ς ψευδώνυμο.

Γ ιά ν ν η  Φ λ ιάσ ιο . Σ ας  βΰχαρι- 
στοΰμε γιά  τήν ώμορφη ποιητική 
συλλογή πού μάς στείλατε καί 
σάς εύχόμεθα κάθε επιτυχία .

Γ.Κ . Β ρ ε τό ν . Χαιρόμεθα πο
λύ πού σοΰ άρεσαν τά «Ε λληνό 
πουλα» καί σ' ευχαριστούμε πο
λύ γιά τήν άγάπη σου.Ά λλά γιατί 
δέν έπήρες άκόμη ψευδώνυμο γιά 
νά_ μπορής νά λαμβάνης μέρος 
στήν κ ίνη ση ;

Π ειρα ιω τάχ ι. Έγκρίναμβ τό 
ψευδώνυμό σου, μά άπ ’ όσα έστει

λες μόνον τά δύο παιδικά πνεύ
ματα πρόφθασαν νά δημοσιευ- 
θοϋν. Γιά τ’ άλλα έπιφυλασσό- 
μεθα.

Ν ικόλαον Μ ουρατ ίδην . Μάς
γέμισε χαρά τό ενθουσιώδες γράμ
μα σου καί σ’ εύχαριστοΰμε' ή 
«Φίλη» θά σοΰ άπανιήση ϊΟιαι- 
τέρως στό ερχόμενο φύλλο.

Δ. Χ αρα/ .αμπ ίδην. "Ωραία ή 
περιγραφή σου, άλλά δέν κατά
λαβες καλά. Τ ις δέκα δραχμές 
τις ζητούμε γιά έγκριση ψευδω
νύμου πού θά  τδχης όλο τό χρό
νο γιά νά δημοσιεύης δ,τι έγκρί- 
νεται- Περιμένουμε λοιπόν νά 
διαλέξης ψευδώνυμο.

Έλάβαμε λύσεις άπό τούς Ν. 
Μ ουρ α τ ίδ η ν , Δ. Π απ αχώ στα ν , 
Μ. Β α λααμ άκ η , Γ . Σ αρηδάκη , 
Α. Ν αΐδη , Δ. Σ ιό γ χ α , I . Σ δρ ίν , 
Γ. Β ρεττόν , Π ειραια>τάκι. Κ . 
Κ α μ α ρ ή ν , Ε. Δ ερμ ιτζάχη , ‘Ελ- 
λ η ν ο π ο ύ λ α ν , Β ραχ νοκ όχχ ορα ,
Μ . Γ τω ργαντα , Κ. Σ αββανή .

Δελτία έλάβαμε πολλά, άλλά 
θά τ’ αναφέρουμε μαζύ μέ δσα 
γράμματα έλάβαμε μετά άπό τ ις  
5 Α πριλίου στό έρχόμενο φύλλο.

’8γκρ ίσεις ΐ/ενόωννμων
Έ γκρίνεται τό ψευδώνυμο 

< 'Ε λληνοπούλα» καί συγχαίρομε 
τή μικρή μας φ ίλη Μ. Π. γιά τήν 
ωραία της εκλογή.

’Επίσης έγκρίνονται τά ψευ
δώνυμα : « Ά λκνώ ν ·  (κ.) *Σ π ε - 
τσο ττονλα » (κ.) ♦ "Ικαρος*  (ά.)
<Προμη&εΰς (ά.) «.Β ραχνοχόχ- 
χορας> (ά .),

Τά « “Α σπρος 'Α ετός*  (ά.) καί 
«Α ΰτοχράτε ιρα  Β υ ζ α ν τ ίο υ » (κ). 
θά έγκριθοΰν όταν σταλή τό ο
ριζόμενο γιά τήν έκγριστ] ποσόν 
τών 10 δραχ.γιά δλο τόν χρόνο.

Τά ψευδώνυμα θά έγκρίνων- 
τα ι αν θεωρηθούν κατάλληλα 
διαφορετικά θά παρακαλοΰνται 
oi προτείνοντες νά εκλέξουν 
άλλα

Μέ τό ψευδώνυμό του θά 
μπορή κάθε παιδί νά  λαμβάν-Q 
μέρος στήν δλη κίνηση τοϋ Πε
ριοδικού μας.

Πλάϊ στό ψευδώνυμο θά  γρά-



φεται τό ψηφίον α γιά νά έξηγή ΔΙΑ ΓΩ Ν ΙΣΜ Ο Σ Λ Υ ΣΕ Ω Ν  Α'. ΤΡΙΜΗΝΟΥ
πως το ψευδώνυμο ανήκει σε α
γόρι και κ δταν πρόκειται γιά 
κορίτσι. 'Η  άρχη  σ τό  π ρ ώ το  φ ύλ λ ο . Δεχόμε&α λ ύ σ ε ις  εω ς 2 5  ’Α π ρ ίλ ιο ν

’<5Ιωο τον ενα σζον ctJJo
1.—’Εκφράζω τόν ενθουσιασμό 
μου γιά τήν έκδοσή σας, αγαπη
τά «Ελληνόπουλα» καί ζητώ ν ’ 
αλληλογραφώ άπ ’ αυτή τή στήλη 
μέ μαθήτριαν Γυμνασίου πού νά 
μένη στήν Α θήνα  ή στόν Π ει
ραιά. Ά λχ νώ ν
2.—"Οποιος ένδιαφέρεται γιά 
γραμματόσημα ά ς  μοΰ γράψη γιά 
ν ’ ανταλλάσσουμε. "Εχω πολλά 
ξένα καί παληά 'Ελληνικά.

ΙΙρομη& εύς
3. — Θέλω νά  λάβω μέρος στήν 
κίνηση τοΰ Περιοδικού καί πα
ρουσιάζομαι. Σ π ε τ α ο π ο ν λ α

Σ η μ ε ίω σ ις  ·. Ή  αλληλογρα
φ ία  άπ’ αυτή τή στήλη πρέπει 
νά είνα ι σύντομη, τά γραφόμενα 
νά είνα ι καθαρογραμμένα καί νά 
πιάνουν τή μία μόνο πλευρά τής 
σελίδος. Ή  δέ τιμή ώρίσθηκβ 
1—20 λέξεις 8 δραχ. καί γιά κάθε 
έπί πλέον λέξη δΟ λ. Οί δροι αυ
τοί ε ίνα ι άπαραίτητοι όπως α
παραίτητο είνα ι καί τό ψευδώ
νυμο γιά οσους αλληλογραφούν 
άπ’ αυτή τή στήλη.

6. Κ ρ υπ τογρα φ ικό ν
1231567890 Πόλις τής Ελλάδος. 
25513 Χώρα τής Ευρώπης. 
325070 Πολύμορφον άρτρον. 
15670363 Μία τών 2ποράδων. 
51163 Νά μή τό κάνης.
6125563 Σαιξπήρειος ήρως. 
78965163Προσιάτ. τών ναυτικών. 
8967867 Πρωτ. τών Σελτσούκων 
96789563 Μ αγειρεύεται νόστιμα. 
05813 Προφήτης.

7. Α ϊν  ιγμ α
Είμαι χώρα τής Ελλάδος, τής 

Εύριόπης καί τής Γής, 
Μ’ άλλη ουρά, μέ άλλο κεφάλι, 

θά  μέ χάσης, θά  μέ βρής 
χωρίς χώραν 
οϋτε ώραν, 

εις τόν κόσμον παρβυθύς.

8. Κ ρο πτο νρ αφ ιχό ν
12311567892τρατηλάτηςΒοσιλ.εύς 
217511Πόλις τής Κύπρου. 
3512211 Επίρρημα.
43589 Καλώς νά όρίστ).
5189 Οίκος.
6356785Χωρΐς ξϋλον δέν γίνεται. 
78685 Ευωδιάζει.
8589 Ζώον υπομονετικόν.
93219 Ουράνιον φαινόμενον.

9. Φ ω ν η ε ν τ ο λ ιπ ο ν
Μδν-πρ-τ-τλς-μκρζ.

10, Α ίν ιγ μ α '^
Τροφή είμαι τών αλόγων, 
μ’ άν πετάξης τό κεφάλι 
γίνομαι πιοτό καί πόλις 
καί μιά δύναμη μεγάλη.

11, Πυραμις
* = Φ ω νή εν  

. * . =Θεά 
. . * . . = Βουνό

= Σ υνοικία ’Αθηνών 
.=Τιμητική απονομή 

’Αστερίσκοι καθέτίος Θεός.
12. Α ίν ιγ μ α

Τρεις πςοθέσεις στήν αράδα, 
δίχως πρόθεση κακή 
κάθε πρόθεση μαραίνουν 
κάπως χρηματιστική.

Οί λύσεις θά  γράφουνται σέ 
χωριστή κόλλα, μέ τήν επιγραφή 
• ’Απάντηση στό Διαγωνισμό λύ
σεων Α' Τριμήνου». Κάθε άσκη
ση θ ’ άναφέρεται μέ τόν άριθ- 
μο της και τήν ονομασία της 
(λ. χ. 1, Λεξίγριφος).
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Επειδή πολλοί άπδ τούς αναγνώστες μας παραπονέθηκαν δτι 
δέν θέλουν νά καταστρέφουν το εξώφυλλο κόβοντας το Α ε λ τ ίο  ; 
το τροποποιούμε μικραίνοντας αύτό. "Ετσι δσα παιδιά θέλουν νά 
λάβουν μέρος στή μεγάλη μας χαρά, θά κόβουν τήν έπάνω μόνο 
γωνιά τοϋ εξωφύλλου καί θά τήν κολλούν σ’ ενα χαρτί γράφο 

πάνω σ’ αΰτδ το δνομά τους καί τή διεύθυνσή τους.
Μέ τον ίδιο τρόπο θά κόβουν τήν κάτω γωνιά τοϋ εξωφύλ

λου γιά νά συνοδεύουν τις λύσεις τους.
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ΜΠΙΣΚΟΤΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΛΟ

ΡΑΠΤΕΤΕ ΑΓ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 

ΑΚΟΠΩΣ & ΤΑΧΕΩΣ 

ΜΕ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΙΓΓΕΡ

’Ε φαρμόζετα ι  μ έ  β ίδ α  είς
ο ία ν δ ή ΐ ΐο τ ε  ρ α π τ ο μ η χ α ν ή ν

ΙΙαρν/Ρταϊ ΔΩΡΕΑΝ πρός δοκιμήνεΐτί'δ,ήμέρα: 
S  Πωλείται μ ί  δόσίι; και μετρητοΐς. 
[ΧΝΆΡΙΑ ΣΙΓΓΕΡ δ ι’ εσωτερικά καί έξω -
ΐερικα φορέματα ΰνδρΰ*ν, γυναικών καί παίδων 
Διδασκαλία· δωρεάν.

ΠΑΙΔΙ Κ AI Ρ AIΓΓΟΜ Η X ΑΧ AI
Το καλλίτερον δώρον dux παιδιά.

! ί

Τ Υ Π Ο Ι Σ  Ε3ΕΧ Γ. S  9ΕΟΤΟΚΑΤΟΣ S. Σ'* Γ Λ Α Δ Σ Τ Ω Ν Ο Ι  4  - ΑΘΗΝΑ!


