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«Τά Ε λληνόπουλα»  θεωρούν καθή- άφορά.
κοντούς νά άφιερώσουν σήμερα, αυτή ί; Ή  κυρία ’Αρσινόη Παπαδοπούλου,
τους την σελίδα στήν εύγενή φυσιογνω-j : είναι κόρη τοΰ μεγάλου πατριώτου Γρη-
μια της κ. ρσινοης Παπαδοπούλου^ | γορίου Παπαδοπούλου, γεννήθηκε δέ 
της οποίας προ μη ν ,
νος περίπου Ιορτά- 
σθη έίς χήν αίθου
σαν τοΰ Παρνασ
σού, πρωτοβουλία 
των Γυν α ι κ ε ί ω ν 
Σωματείων, ή 6γ- 
δοηκονταετηρίς.

Γ Ρ  Λ V  ΛΙο  ονομα της 
κυρίας Αρσινόης  
Παπαδοπούλου εΐ
ναι είς δλους τοΰς 
πχλαιοτέρους γνω
στό, δχι μόνον ώς 
συγγραφέως, άλλά  
καί ώς γυναίκας 
με μιά σπάνια ψυ
χή. Γι’ αύτδ πρέ
πει και τά σημερι
νά παιδιά νά τήν 
γνωρίσουν, άφοΰ 
μάλιστα τδ εργο 
ιης κυρίως αύτά

Εις τ ο  μ έσ ο ν  ή κ. Ά ρ .  Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ  
ε ις  η λ ι κ ί α ν  μ ό λ ις  3 ε τ ώ ν  μ ε τ α ξ ύ  τώ ν  

αδελφών της

κατά τδν Αυγου-  
στον τοΰ 1853.

Ά π δ  τά παιδι
κά της χρόνια τήν 
χαρακτήριζε μ ι ά 
σπάνια ψυχική δύ- 
ναμις ποΰ έκδηλώ- 
θηκε άργότερα στδ 
φιλολογικό της έρ
γο, με τδ όποιον 
προσπάθησε νά δι- 
αδώση καί νά έπί- 
βάλη τά ίδανικά 
της, δηλαδή τήν 
μεγάλη της άγά
πη προς τήν φύσι, 
τδν πατριωτισμό 

τίς ηθικές της 
αρχές καί άπάνο^ 
ά π ’ δλα τήν ά γ ά 
πη ποΰ υπήρξε ή 
κινητήριος δύναμις 
τήζ ζωής της.



Ή  κυρία ’Αρσινόη Παπαδοπούλου υ
πήρξε Ι'σως ή πρώτη Έ λληνίδα πού ένε- 
γράφη ώς φοιτήτρια είς Πανεπιστήμιον 
τής αλλοδαπής, και δταν έγύρισε στήν 
Ε λ λ ά δ α  μέ τόν πλοϋτο τών γνώσεων 
πού είχε αποκομίσει μαζύ της έπεδόθη- 
κε στό έκπολιτιστικό της εργο, χωρίς 
ποτέ νά άπογοητευθή άπό τόν αγώνα 
τής ζωής, πού γ ι ’ αδτήν υπήρξε κάποτε 
πολύ σκληρός. ’Αθόρυβα κι’ έπίμονα άν- 
τιδροΰσε πάντοτε σ’ δλες τίς δυσκολίες 
πού παρουσιάζοντο μπροστά της, κ^ έ
χοντας ώς μόνο δπλο μιά άπέραντη ά- 
γάπη γιά τούς άνθρώπους καί τά πράγ
ματα πού τήν περιέβαλλαν εξακολου
θούσε τό δρόμο πού είχε χ α 
ράξει γιά τόν εαυτό της.

Ά λ λ ά  άς δώσωμε τόν λό
γον είς τήν κυρίαν Ά θη νά  
Γαϊτάννου Γιαννιοΰ, ή οποία 
μαζύ με τάς άλλας άντιπρο- 
σώπους τών διαφόρων Γυναι
κείων Σωματείων, πού ύμνη
σαν κατά τήν ημέραν αυτήν 
τοϋ εορτασμού τής όγδοηκον- 

’ ταετηρίδος τής παρευρισκομέ-

μακρύνονται άπό τόν κοινωνικό στίβο. 
Πώς νά διαλύση τά βαρυά σύννεφα, πού 
βαραίνουν κάθε μοναξιά καί νά δημιουρ- 

1 γήση γ ι’ αυτές άτμόσφαιραν ευνοϊκήν.
Καί ήτο φυσικό τό ϊδρυμα αύτό — ’τό 

ήσυχαστήριο τών διανοουμένων γυναι
κών— νά δεχθή ύπερήφανον πρώτην του 
ένοικον τήν κυρίαν Παπαδοπούλου, τής 
οποίας τό πολύμορφο εργον τών 12 τό
μων της είχε συγκεντρώσει ήδη άπό τόν 
περασμένο αιώνα γύρω άπό τό δνομά 
της τήν θρυλλικήν άγάπην τών τόσων 
άγνώστων της αναγνωστών τριών ολο
κλήρων γενεών.

»’Εκείνο δμως πού δικαιολογεί σή
μερα τόν εορτασμόν αύτόν, 
τήν άναγνώρισιν τής πνευμα
τικής καί ηθικής υπεροχής 
τής θαλεράς φίλης είς τήν ψυ
χήν καί τών μάλλον συγχρο
νισμένων πρωτοπόρων καί 
δίως ήμών τών γυναικών, δέν 
είναι μόνον δτι εθρεψε πνευ- 
ματικώς τήν κοινωνίαν έπΐ 
τόσα ετη, ά λ λ ’ δ,τι υπήρξε 
ή ίδία διά τήν έποχήν της,

νης είς τήν αί'θουσαν κυρίας Ή  κ. Ά ρ . Π απαδοπούλου μία πρωτοπόρος.
’Αρσινόης Παπαδοπούλου,τάς φώΐτήτερ*κΙν  ** Ά ™  19 έτών ή κυρία Ά ρ -
μεγάλας ψυχικάς καί πνεύμα 
τικάς άρετάς της, μάς δίδει σέ λίγας ά- 
δράς καί έκφραστικάς γραμμάς τά κυ- 
ριώτερα σημεία τής προσωπικότητάς της.

* * *

«"Οταν πρό πέντε χρόνων ό Διεθνής 
Σύνδεσμος Γυναικών άπεφάσιζε νά Εδρύ- 
ση στά Πατήσια τόν «Ξενώνα τής δια
νοούμενης Γυναικός», ενας πόθος τρυ- 
φεράς στοργής ώδηγοΰσε τήν σκέψιν του.

Πώς νά θερμάνη κάτω άπό τήν στέ
γη του τίς ήμέρες τών έξαιρετικών εκεί
νων γυναικών, οΕ όποιες άφιλοκερδώς 
προσέφεραν στήν Κοινωνίαν δσες δυνά
μεις είχαν καί κουρασμένες έ'πειτα άπο-

σινόη παρακολουθούσε δχι α
πλώς τήν κοινωνική ζωή τής έποχής 
της, πού άπέδωκε μέ τόση χάρι στις 
σελίδες της, άλλ’ δ,τι καταπλήσσει 
καί έμπνέ^ σεβασμό άνώτερο είναι, δτι 
κυρίως ή κυρία Παπαδοπούλου, συνειδη
τά παρηκολούθησε ολόκληρον τήν πολι
τικήν ζωήν τοϋ τόπου, τόσο δυσερμήνευ- 
τον διά τήν έποχήν έκείνην καί είς τού; 
συγχρόνους της άνδρας.

»”Αλλος λόγος, διά τόν όποιον αΕ γυ
ναίκες καί τά σωματεία των τιμοΰν τήν 
κυρίαν Παπαδοπούλου είναι διότι αύτή 
έξετίμησε μέ τό έ'ργον της τήν Έλληνί- 
δα κάθε έποχής.

Όπίσω άπό δλους τούς άνδρας ήρωάς

της στέκεται πάντοτε πραγματική ήρωΐ- 
δα ή γυναίκα, μέ τόν· πλοΰτον τών αι
σθημάτων της, μέ τήν σκέψιν, μέ τίς θυ
σίες της. Εί'τε ’Ολυμπιάδας βασίλισσας, 
είτε νοικοκυροποΰλες τής Θράκης, ή 
προσφυγοποΰλες τοΰ Μελενίκου είτε τής 
Σμύρνης περιγράφει, άναδεικνύει τήν ύ- 
περοχήν τω κ

»Μέ τήν άκμαίαν οξύτητα τής παρα- 
τηρητικότητάς της, μέ τήν τεραστίαν 
της άντίληψιν καί μνήμην, τήν σωματι
κήν καί ψυχικήν της δραστηριότητα, ή 
κυρία Παπαδοπούλου κατώρθωσε ν’ α
πορροφά καί ν’ άφομοκόνη τόσο γρήγο
ρα τάς αντιλήψεις τής έποχής της, ώστε 
διαρκώς νά εξελίσσεται γοργά καί κάθε 
χρόνος νά τήν βρίσκει έτοιμον είς πνεύ
μα συγχρονισμένον, ικανόν νά έξηγή 
τούς νέους δρους καί τά νέα προβλήμα
τα τής γύρω της ζωής,

Χθές άκόμη σφριγηλή είς δμιλιτικό- 
τητα μάς έβεβαίωνεν, δτι άν ήτο σήμε
ρα είς τήν κοινωνικήν δράσιν άσφαλώς 
9ά συνεμερίζετο τάς άντιλήψεις μας είς 
τούς άγώνας μας».

Τά λόγιο αύτά τής κ. Γιαννιοΰ δίδουν 
στά παιδιά μας τήν είκόνα τής δγδοη- 
κοντούτιδος Έλληνίδος δεσποίνης, ή ο
ποία φιλοξενείται σήμερα στό «Σπίτι τοΰ 
Κοριτσιοΰ» καί περιβάλλεται στά τελευ
ταία αύτά χρόνια τής ζωής της άπό τά 
ολόδροσα νειάτα τόσων νεαρών ύπάρ- 
ξεων.

Γύρω της σκορπίζουν τά γέλοια τους 
καί τήν ευθυμία τους, σάν νά θέλουν νά 
τής άποδώσουν τήν χαρά πού εκείνη 
κάποτε σκορπούσε καί θά σκορπά παν- 
τοτεινά. στά παιδάκια πού σκυμμένα έ
πάνω στά βιβλία πού συνέγραψε γ ι ’ αύ- 
τα, θα βλέπουν νά ζωντανεύουν μπρο
στά τους τούς μικρούς ήρωας καί τίς μι
κρές ήρωίδες τών διηγημάτων της καί 
τών θεατρικών παιδικών της έργων.

’^ Α ν έ κ δ ο τ α

Τ ό  μυστικό ζοϋ ωρίρκηαος

Ό τ α ν  ό Γουλιέλμος, πρίγκηψ τής Ό ρ ά γ- 
γης, υστέρα δέ βασιλεύς τής Α γγλίας, π ή 
γαινε σέ μιά σπουδαία εκστρατεία τόν ερώ- 
τησε κάποιος έκ τών πρώτων αξιωματικών 
τοί’ ποιον σχέδιον είχε κατά νοϋν. Ό  δέ 
πρίγκηψ άντί ν’ άπαντήση, έρώτησε τόν 
αξιωματικόν έάν, έν περιπτώσει άποκαλΰ- 
\|;εα)ς, ήδΰνατο νά κράτηση αυτό μυστικόν.

— Μάλιστα, άπεκρίθη δ αξιωματικός.
— Λοιπόν, ειπεν ό Γουλιέλμος, έάν σύ 

έ'χεις, τό προτέρημα νά κρατής τό μυστικόν, 
κι’ έγώ εχω αυτό έπίσης !

*  *  *
Τράωος ζον J e iv

"Ενας αστυνόμος έρωτοΰσε μίαν ήμερα 
έ'ναν αλήτη πού είχαν δδηγήση είς τό τμή
μα, περί τοΰ έπαγγέλματός του.

—Δέν εχω κανένα επάγγελμα άπήντησε 
δ αλήτη;.

— Αλλά τότε πώς ζής, τόν έρώτησε δ 
αστυνόμος;

— Ζώ στερούμενος, ειπεν δ αλήτης.
*  #  *

Τύψ εις νικτιζοϋ

Ό  Ερρίκος Δ ' ειχε τήν ατυχία νά έπι- 
δεικνύη τάς στρατηγικάς του ικανότητας σέ 
διαρκείς εμφυλίους πολέμους.

Κι’ έ'τσι μετά τήν νίκη συνήθιζε πάντοτε 
νά λέη μελαγχολικός:

— Π ώς μπορώ νά χαρώ βλέποντας τούς 
ίδιους τού; υπηκόους μου νεκρούς.

Ε ίμαι ενας ήττημένος άκόμη καί οταν 
νικώ.

*  X *
*8σζεμένοι ΖΚαΛΛιζέχ ν α ι  .

Ό  Κάραλος Δ ' τής ’Ισπανίας είχε είς 
τήν αυλή του ως πρώτον βιολιστήν τόν π ε 
ρίφημο Αλέξανδρον Μπουσέ.

Τοΰ άρεσε πολύ νά παίζη μαζϋ του, άλλά 
είχε τό έλάττωμα νά άρχίζη πάντα πρώτος 
καί νά μή λαμβάνη διόλου ΰπ’ ό'ψι του τό 
μέτρο.

'Ό τα ν  κάποτε δ Μπουσέ έτόλμησε νά 
τοΰ ύποδείξη τό σφάλμα του, δ Κάρολος Δ ' 
μέ μεγάλη ψυχραιμία τοϋ άπήντησε:

—Νομίζω δτι τό αξίωμά μου δέν μοΰ έ- 
πιτρέπει νά σάς περιμένω.



T O  Λ Ι 1 Γ 1 Μ Α  M A S

Χ ΡΙΣΤΟ Υ ΓΕ Ν Ν Α  ST H  MA! :k a o n i a

A N E K A O T O X  Α ΪΑ  T O  L IE PIO A K ivO N  Τ Λ  “ E A A H N 'O H O Y A A , 
Υ Π Ο  A P X IK O H S  Π Α Β Α Λ Ο Η Ο Υ Α Ο Υ

Ή  Μυρτούλα ζοΰσε μέ τούς γονείς της 
καί τόν μικρό αδελφό της στάς Σέρρας, 
στήν ωραία αΐιτή πόλι τής Μακεδονίας.

Ό  πατέρας της ήταν διευι'Ι'υντής ενός με
γάλου κτήματος μακρυά ά π ’ έκεΐ, καί κάθε 
παραμονή Χριστουγέννων ήρχετο στήν π ό 
λι γιά νά περάση μέ τήν οικογένεια του ο
λίγες εβδομάδες.

ΤΗ ταν ένας άνθρωπος τίμιος καί ακούρα
στος είς τό έργον του γ ι’ αυτό ό ιδιοκτήτης 
τοΰ κτήματος τόν 
αγαπούσε πολύ 
καί τόν έφόρτωνε 
μέ χίλια δυό πράγ 
ματα δταν τήν 
παραμονή τών 
Χριστουγέννων έ
φευγε γιά τό σ π ί
τι του.

Έ πλησίαζε λοι
πόν νά νυχτά>ση.
Τό χιόνι ήταν πυ
κνά σ τ ρ ω μ έν ο 
στούς δρόμους καί 
μεγάλες νυφάδες 
έ'πεφταν άπό ψη
λά, δταν ακούστη
κε τό κουδουνάκι 
τοϋ Κίτσου πού 
έφερνε τόν πατέρα άπό τό μακρυνό κτήμα.

Τά δυό παιδιά μέ τήν μητέρα τους ετρε · 
ξαν στήν πόρτα νά τόν καλωσορίσουν.

- -Ν ά  μάς ζήσης, πατερούλη, χρόνια πολ
λά καί καλά τοϋ φώναζαν τά παιδιά ενφ 
τοϋ φιλούσαν τά χέρια.

Κατέβηκε άπό τό άλογο, τά φίλησε κι’ έ- 
κεΐνος καί αφού ευχήθηκε καί τή γυναίκα 
του, άρχισαν οί δύο τους μαζύ νά ξεφορ
τώνουν τό κουρασμένο ζώο.

— Μέ πόσο πολλά πράγματα έχεις φορ
τωμένο τόν καϋμένο τόν Κίτσο, πατέρα, ε ί
παν τά]παιδιά.

Καί πράγματι ό Κίτσος είχε φέρει δύο 
μεγάλες στάμνες, τή μιά πλατύστομη, πού 
ευωδίαζε άπό τό περίφημο γιαούρτι τοΰ

*Ό τ α ν  ε π ρ ό κ ε ΐ τ ο  νά γ υ ρ ίσ η  ό π α τ έ ρ α ς  ή  μ η τ έ ρ α  τή ς  
Μ ν ρ το ύ λ η ς ,  μ * ά ν ν π ο μ ο ι η σ ί α  τό ν  σ ιερ ίμ ενε  αχό χ α γ ιά τ ι .

κτήματος, τήν καί άλλη γεμάτη μέ γάλα, μια 
κόφα, γεμάτη καρύδια καί κάστανα καί μιά 
άλλη γεμάτη λαχανικά καί μήλα, κ ι’ άκόμη 
δυό κόττες καθαρισμένες, έτοιμες γιά μαγεί- 
ρεμμα, ένα λαγό καί μιά άγριόπαπια.

— Δέν τόν μέλλει τόν Κίτσο, παιδιά μου, 
δσο καί νά τόν φορτώσω. Π ρέπει να τον 
δήτε πώς τό καταλαβαίνει δταν ξεκινώ για 
δώ, σαστίζω κι’ έγώ! Τά χαλινάρια δέν μοΰ 
χρειάζονται, αρχίζει καί τρέχει, τρέχει σάν

νά θέλη νά μοϋ 
δείξη τή χαρά του!

— Κ ι’έμεΐς χαι- 
ρόμεθα πού σέ 
βλέπομε, Κίτσο 
μας, τοϋ λέγαν τά 
παιδιά, ένφ τόν 
χαΐδευαν, κι’ εκεί
νος χρεμέτιζε γιά 
νά τούς δείξη τήν 
εύχαρίστησί του.

— Ε λά τε  τώρα 
νά τόν πάμε στόν 
σταΰλο του γιά νά 
ξεκουραστή, ειπε 
ό πατέρας.

Ό  Κίτσος ήξε
ρε καλά τόν δρό
μο καί ξεκίνησε

πρώτος.
'Ό τα ν  φθάσαμε στόν σταΰλο, δ πατέρας 

μ’ έ'να πυκνό χνουδωτό ύφασμα τόν σκού
πισε άπό τά χιόνια πού είχαν λυώσει επάνω 
του, τοΰ έτριψε καλά τήν πλάτη του.

Ή  μητέρα άπλωσε κάτω, έπάνω σέ χορ- 
το μιά πυκνή λινάτσα γιά νά μή ξαπλωθή 
τό ζφο στά κρύα ξύλα τοϋ σταύλου.

Ό  μικρός αδελφός ανέβηκε σ’ ένα τρα
πέζι καί άναψε τό καντυλάκι, πού έκρέμετο 
στόν τοίχο. Τά ζώα πού είναι, συνειθισμένα 
νά κοιμούνται πολλά μαζύ, δέν ευχαριστιούν
ται δταν εύρεθοΰν ολομόναχα μέσα σ’ έ'να 
σκοτεινό σταΰλο*

Ή  Μυρτούλα τοΰ έφερε κριθάρι κι’ ένα 
κουβά γεμάτο καθαρό νερό.

— ’Ό χ ι νερό άκόμη, παιδί μου, ειπε ό 
πατέρας.

— Μά δέν είναι κρύο, πατέρα, είναι άπό 
τό πηγάδι.

- -  Κι’ άπό τό πηγάδι άν είναι, δέν πρέπει 
ακόμη νά πιή. Ά φ ο ΰ  φάη καί περάση κά μ 
ποση ώρα θά  φροντίσω έγώ νά τοΰ φέρω 
Πάμε τώρα νά ζεσταθοΰμε κ ι’ εμείς.

Ε ίς τό δωμάτιο πού ήταν πλάι στό μα
γειριό, μιά μεγάλη φωτιά λαμποκοπούσε στό 
τζάκι. Ή  Μυρτούλα έτρεξε νά περιποιηθή 
τόν πατέρα της πήρε τό αδιάβροχο του καί 
τίς βαρείες ■ του μπόΐτες, τίς έβαλε νά 
στεγνώσουν καί τοΰ έφερε τά σπιτικά του 
Οοΰχα. Ή  μητέρα αδειασε τό γάλα σ’ ένα 
καζανάκι καί τό έβαλε στή φωτιά νά βράση.

— Αύριο είπε, δταν γυρίσουμε άπό τήν 
εκκλησία θά  πιήτε δλοι δσο θέλετε καί δτι 
περισέψει θά τό κάμω ριζόγαλο. Καί λέ
γοντας αυτά τά λόγια έπήγε πρός τόν άν- 
δρα της καί τοϋ είπε κάτι μυστικά. ’Έ π ειτα  
άνοιξε τήν μεγάλη κόφα καί γέμισε ένα 
καλάθι μέ καρύδια, μήλα καί κάστανα, έβα
λε άπ’ έπάνω καί μιά κόττα κΰ  ένα χριστό
ψωμο, ζεστό άκόμη.

— ’Έλα Μυρτούλα, κάπου θά σέ στείλω, 
λέγει στήν κόρη της.

— Μητέρα σκοτείνιασε, λέγει ή Μυρτούλα 
καί φοβάμαι.

Ή  μητέρα έπήγε πιό κοντά στήν κο- 
ρούλα της '.

— Θά τά πας σέ πεινασμένα παιδιά, τής 
λέγει :

- -Νά πάω μητέρα, σπεύδει νά άπαντήση 
πρόθυμα αύτή τή φορά ή Μυρτούλα, καί 
τρέχει νά βάλη τό επανωφόρι της καί νά 
σκεπάση τά μαλλάκια της μ’ ένα μποξά.

— Δέν έχεις τίποτε νά φοβηθής, πα ιδί 
μου, εξακολουθεί ή μητέρα. Ό  δρόμος μας 
από τό ένα μέρος είναι κλειστός σάν αυλή, 
κι’ άπ’ έδώ θά  σέ φ υλά φ έγώ , δέν θά φύγω 
άπό τήν πόρτα παρά δταν γυρίσης. Ά κ ο υ - 
σέ με τώρα καλά, παιδί μου, ί)ά πας ίσια 
το δρόμο σου ώς έκεΐ πού στρίβει. Στό δε- 
\ί σου χέρι \>α βρής μιά πόρτα, 0 ’ άνοιξης 
καί θά βρεθής σέ αυλή μέ δωμάτια στή σει
ρά. Ρώτησε έκεΐ σέ ποιο μένει ή κυρία Λα- 
νίκη, καί δώσε της τά πράγματα. "Αν σέ 
ρωτήση πώς σέ λένε πές τ’ όνομά σου, αν 
σέ ρωτήση δμως τό δικό μου, χαιρέτησέ

την καί φύγε. Νά θυμάσαι πάντα, παιδί 
μου, δταν κάνεις ελεημοσύνη, τό ένα (ίου 
χέρι νά μή ξέρη τί κάνει τό άλλο.

* * *
"Οταν ή Μυρτούλα μπήκε στό δωμάτιο 

τής κυρία; Λανίκης είδε κάτω στό πάτωμα 
πλαγιασμένα τρία παιδιά έπάνω σ’ ένα α
πλωμένο κιλήμι καί ή μητέρα τους δίπλα 
μ’ ένα μωρό στήν άγκαλιά, πού έκλαιγε δυ
νατά. Μιά λάμπα μέ σπασμένο γυαλί έφώ- 
τιζε θαμπά. Ούτε κάθισμα υπήρχε στό δω 
μάτιο, ούτε μαγγάλι μέ φωτιά. Έ κ α νε  τόσο 
κρύο έκεΐ μέσα δσο καί στό δρόμο έξω μέ 
τό χιόνι πού άπό τό πρωΐ ήταν στοιβασμέ- 
νο. Μόλις τά παιδιά είδαν τό ψωμί άρχισαν 
νά φωνάζουν.

— Ψωμί, μητέρα ψωμί, πεινούμε!
— Τά δύστυχα, είπε εκείνη, είναι νυστι- 

κά άπό χθες τό βράδυ, μάς κυνήγησαν οί 
Βούλγαροι.

—Καί τό μωρό σας τί έπαθε καί κλαίει 
τόσο;

— ’Ά χ! παιδί μου! δταν ξυπνήσαμε σήμε
ρα τό πρωί τό σπίτι μας έκαίγετο, οί Βούλ
γαροι είχαν βάλλει φωτιά στό χωριό μας.
Ά π ό  τήν τρομάρα μου κόπηκε τό γάλα μου 
καί είναι νυστικό κ ι’ αύτό. Π ώς νά τό ησυ
χάσω νά κοιμηθή!

— Θά ήσυχάση άμέσως έννοια σας. Τ ρέ
χω νά σάς φέρω, ώραΐο ζεστό γάλα.

— Στάσου, κοριτσάκι μου, πώς σέ λένε;
— Μυρτούλα.
— Καί τήν μητέρα σου;
— Δέν θά σάς τό πώ.
— Π ώ ς θά τήν ευχαριστήσω;
— Θά τήν ευχαριστήσω έγώ έκ μέρους 

σας, είπε ή Μυρτούλα, κ ι’ έφυγε τρεχάτη. 
Ούτε φοβόταν τώρα ούτε κρύωνε. Στήν 
πόρτα τήν περΐμενε ή μητέρα της καί’ή 
Μυρτούλα άμέσως τής διηγήθηκε τί είχε ίδή.

— Ευλογημένη νά είσαι, κόρη μου, πού 
συλλογίσθηκες έκεΐνο, πού δέν ήλθε^ στόν 
δικό μου τό νοΰ! Είναι μικρό τό μωρό της;

— Μικρότερο άπό τό Νάσο μας, ώς τριών 
μηνών.

— Θά τοϋ στείλω λοιπόν τό γάλα μέ τό 
μπιμπερόν τοΰ Νάσου, έμαθε αύτός τώρα 
νά πίνη μέ τό φλυτζάνι, θά οίκονομηθή καί 
χωρίς αύτό.

Ά μέσω ς ή μητέρα ετοίμασε τό γάλα μέ



ριζόνερο καί ζάχαρι, γιατί ετσι πρέπει κα
νείς νά τό δίνη στά μωρά, διαφορετικά, δταν 
είναι γάλα πρόβιο, είναι πολύ παχύ καί 
μπορεί νά βλάψη. ’Έ πειτα  έγέμισε κ ι’ ενα 
μεγάλο κανάτι μέ γάλα καθαρό κι’ έδωσε 
τίς οδηγίες της στήν Μυρτούλα.

Ή  Μυρτοΰλα έτρεξε πάλι πεταχτή.
— ’Έ λα  τώρα θά  ήσυχάσης μωρό μου τοΰ 

ειπε καί τοϋ έ'βαλε τό μπιμπερόν στό στόμα, 
δπως έκανε στόν αδελφό της.

Ε κ ε ίν ο  άμέσως ησύχασε, κατάπινε, κα
τάπινε μ’ εύχαρίστησι.

— Τήν ευχή μου νά'χης, κόρη μου, πού 
μπήκες σάν άγγελος στό σπίτι μας, τής λέει 
ή μητέρα μέ δάκρυα.

— Κυρία, λέγει ή Μυρτοΰλα, νά μή φο- 
βάσθε πιά καθόλου, ή μητέρα μου θά κάνη 
δτι μπορέση γιά σάς. Θά σάς φέρουμε καί 
σκεπάσματα καί κάρβουνα γιά ν ’ ανάψετε 
τό μαγγάλι σας. Τίόρα πιήτε καί σείς ά π ’ 
αύτό τό ζεστό γάλα, δέν πειράζει πού είναι 
παραμονή Χριστουγέννων, θά  σάς ώφελήση. 
"Ασθενής καί δδοιπόρος αμαρτία δέν έχει. 
Νά πιοϋν καί τά παιδιά κουρασμένα καθώς 
είναι ι^ά κοιμηθούν αναπαυμένα.

— Κόρη μου, πριν κοιμηθούμε απόψε θά 
παρακαλέσωμε στήν προσευχή μας τό Θεό, 
λύπη καί στενοχώρια καμμιά νά μή δοκ ι
μάσετε οΰτε σύ ούτε ή οίκογένειά σου.

Μέ πόση χαρά επέστρεψε ή Μυρτοΰλα 
σπίτη της! Τό χιόνι ειχε παυσει, δ ούρανός 
είχε καθαρίσει, καί ή σελήνη καθώς έφώ- 
τιζε τόν χιονισμένο δρόμο τά έκανε δλα νά 
φαίνωνται σάν μιά ωραία ζωγραφιά.

Πόσο γλυκειά ζέστη αίσθάνθηκε, δταν 
μπήκε μέσα στό δωμάτιο, δπου τήν περίμε- 
ναν δλοι γιά \ά  δειπνήσουν !

Ή  καρέκλα της ήταν βαλμένη στό π λ ά ν  
τοϋ πατέρα της.

Μέ πόση δ'ρϊξι έφαγε εκείνο τό βράδυ τό 
νηστίσιμο της φαγητό!

Έσυλλογίζετο δτι τήν ίδ ια  εκείνη ωρα, 
ευχαριστημένο τό μωρό ησύχαζε στήν αγ
καλιά τής μητέρας του καί τά τρία άλλα π α ι
διά θά  χόρταιναν πριν αποκοιμηθούν.

Πέρασαν χρόνια, ή Μυρτοΰλα μεγάλωσε, 
έγεινε νοικοκυρά σέ δικό της σπίτι, ποτέ 
δμως δέν ξέχασε τήν χαρά πού αίσθάνθηκε 
εκείνη τήν παραμονή τών Χριστουγέννων,

cΤιά νά cTejjaze
Μπορείτε νά μοϋ αναφέρετε τέσσαρες 

ημέρες τής έβδομάδος χωρίς νά τίς ονομά
σετε, χωρίς δηλαδή νά πήτε δευτέρα, τρίτη, 
τετάρτη, πέμπτη, παρασκευή, σάββατο ή 
κυριακή, έρωτα ένας κύριος τούς παρευρι- 
σκομένους σέ μιά κοσμική συνκέντρωσι;

Κανείς δέν άπαντα καί δλοι τέλος δμο- 
λογοΰν δτι παραδίδονται.

— Λοιπόν θά  σάς τίς αναφέρω έγώ. Σ ή
μερα, χθές, αύριο, προχθές.

Είς τάς έξετάσεις :
— Π ές μου παιδί μου άπό τί γίνεται ή 

ζάχαρι;
Ό  μαθητής σιωπά.
— Π ώς δέν ξέρεις πώς γίνεται άπό τό 

ζαχαροκάλαμο; Ξέρεις τουλάχιστο άπό τί 
γίνεται ή μπύρα;

— Μάλιστα, κύριε καθηγητά, σπεύδει ν ’ά- 
παντήση δ μαθητής, άπό τό μπυροκάλαμο.

£ ι ό  έβ ζ ια ζό ρ ιο

"Οταν ήμουνα παιδάκι, έ'λεγεν δ δμιλιτι- 
κώτατος σερβιτόρος· είχαμε, ξέρετε, στό 
σπίτι μας κοτόπουλα καί καθ ’ έ'να είχε καί 
τδνομά του.

— Κ αί πόσων χρονών είσαι; έρώτησεν 6 
ξ έ ν ο Γ ,  πού άγωνίζονταν νά κόψη μέ τό μα
χαίρι τό σκληρότατο κοτόπουλο.

— Ε ξή ντα , κύριε.
—’Ά ! Μ ήπως μπορείς νά θυμυθής τό ο- 

νομα τοΰ κοτοπουλιοΰ πού τρώω.

' ' 8 } ο χ η  ιδ έ α  !

Ό  μικρός Τάκης ζητάει μιά πεντάρα άπ’ 
τή μητέρα του :

— Τί τήν έκανες εκείνη πού σούδωσα 
χθες; τόν ρωτα.

— Τήν εδωκα σ’ ένα γέρο.
— Καλά, παιδί μου. Νά πάρε την...
Τήν άκόλουθ’ ημέρα:
— Μαμά, μοΰ δίνεις μιά πεντάρα άκόμα; 

ξέρ ε ις ... γιά τό γέρο.
— Μά γιατί τόσο πολύ ένδιαφέρεσαι γι’ 

αύτόν τόν γέρο;
— Γ ιατί πουλάει καραμέλες.

Φ Α Ν Η Ϊ 2Τ Ο  Μ ΟΥ2ΒΙΟ

—Μήν προχωρείς πολύ Φ άνη... Μή τήν τρε
χάλα σου ξέχασες δυο περίφημα αγάλματα στην 
αίθουσα τοΰ Π οσειδώνος... Κάτι σέ τράβηξε 
πρός τήν πόρτα και δπως πάντα  δέν βαστη^βς 
τήν περιέργβιά βου, υστέρα μπήκαμε στήν α ί 
θουσα τών Κοσμητών από κβΐ στα αναγλυφα
τοΰ Κεραμεικοΰ καί... 
οί χάλκινοι ανδριάν
τες ξεχάστηκαν.

— Οί χάλκινοι α ν
δριάντες!!! Νά πάμε 
άμέσως πίσω θείτσα!
Τρβλλαίνομαι γιά  τά 
χάλκινα αγάλματα.
Μοΰ δίνουν τήν εντύ
πωση, πώς είνα ι πιο 
ζω ντανά, πιό άνθρώ - 
πινα άπό]τά μαρμάρινα.

— Ί σ ω ς  νά  μήν ε- 
χεις άδικο Φάνη.. Ε ί 
ναι. καί στερεώτερα 
καί διατηρούνται πε
ρισσότερους αίώ νε;.

Γυρίσαμε λοιπόν 
πάλι πίσω καί σταθή
καμε μπρός στόν "Ε- 
φημο τών Άντΐ/<υθη- 
ρων.

—Γιατί λέγεται έ 
τσι θείτσα  αύτό τό ά 
γαλμα;

— Γιατί βρέθηκε 
στή θάλασσα κοντά  
στό νησί ’Αντικύθηρα...
Κ άποιο Ρωμαϊκό κα
ράβι άπό κείνα πού με
τέφεραν στή Ρώμη τα 
κλεμμένα άπό τούς κα- 
τακτητάς Ε λ λη νικ ά  α
ριστουργήματα, βου
λίαξε σέ κείνο τό μέ
ρος. Ό  ωραίος αύτός 
C Έ φ η βος»  ήθελε νά  
μείνη στήν Ε λ λά δ α
έστω καί στόν πάτο τής θαλάσσης... Καί οί αρ
χαιολόγοι τόν άνακάλυψαν καί τον έφεραν μέ 
χαρά στή θέση πού τοΰ ταιριάζει. Στο Ε λλη νι
κό μας Μ ουσείο... ,

—Καί τί έκρατοΰσε στό χέρι του θείτσα το 
ώραΐο αύτό παλληκάρι; Σίγουρα κατι στρογγυλό... 
ίσως έ'να τόπι,

—Λένε πώς παριστάνει τόν Π άλη πού κρα
τούσε στό χέρι του τόμήλο^τής Ιριδος νά τό δώ 
ση στήν ωραιότερη θεά!! “Αλλοι είπαν *ως ε ί 
ναι δ Περσέας πού εφερνε τό κεφάλι τής Μέ
δουσας... Μά τό πιό πιθανό είναι αύτό που ε ί 
πες εσύ Φάνη... Θά είναι κανένας αθλητής που 

έριχνε τή σφαίρα.
—Κ αί τίνος α ίώ - 

νος είναι αύτό τό ά
γαλμα θείτσα ... Ά π ό  
τή στάση, καί τήν ω
ραία άθλητική κορμο
στασιά κ ι’ άπό τά χα
ρακτηριστικά τοΰ προ
σώπου εγώ λέω πώς 
βίναι κλασσικής επο
χή?·

—Δέν είναι βέβαι
ος οΰτε ή ηλικία του 
πα ιδί μου... άλλοι τό 
θέτουν στόν 4ο, άλλοι 
στόν 3ον π. X. αίώνα... 
Έ ν α  μονάχα ε ίνα ι σί
γουρο Φάνη. Π ώς τό 
εργο ε ίνα ι Πελοπον- 
νησιακής τέχνης... ‘Ω
ραίο πρόσωπο άλλά μέ 
τυπικά χαρακτηριστικά 
χωρίς ψυχική έκφραση 
κι’ έξυπνάδα... Περισ
σότερη προσοχή δόθη- 
κε οτό σώμα καί στό 
άθλητικό παράστηιια.

—Κ αί κείνο τό άλ
λο θεία; Τί ώραΐο πού* 
είναι; Αύτό είναι πα ι
δί άκόμη. Μά τό προ- 
σωπάκι του είναι πο
λύ έξυπνο καί συμπα
θητικό... Τ ά  μάτια του 
λάμπουν... Π ώς λέγε
ται καί ποϋ βρέθηκε 
θείτσα;

— Αύτό τό ώραΐο χάλκινο άγαλματάκι είνα ι 
γνωστό μέ τό δνομα «Τό Π αιδί τοΰ Μαρ^αθώ- 
νος». Βρέθηκε στή θάλασσα κ ι’ αύτό καί Ασφα
λώς εχει τήν ίδ ια  ίστορία πού εχει καί ό « Έ 
φηβος». Ε ίχε πνιγή  τό καράβι πού τόν μετε- 
φερε στή Ρώμη. Παριστάνει ενα παιδί πού κάτι 
κρατεί στό άριστερό το ο χέρι καί ζυγίζει τό

Τό π α ιδ ί τον  Μαρα&ώνος



βάρος του... Λένβ πώς ίσως έλαβε μέρος σέ αγώ 
να διάκου, μέ νέους πολύ μεγαλύτερους του καί 
νίκηαβ... Αύτό to  δείχνει ή ταινία  τοΰ νικητοϋ  
πού φορεΐ στό σγουρόμαλλο κεφαλάκι του. Εδώ 
δμως παριστάνεται στή στιγμή πού ανήσυχος 
λίγο δοκιμάζει τό βάρος τοΰ δίσκου πού είναι 
πολύ παχύς καί μεγάλος γιά  τή δική του ηλι
κία ... Γ ι’ αύτό εχει συγκενρωμένο κι’ υπολογι
στικό τό βλέμμα κυτάζοντας σ’ ένα σημείο ψ η
λότερα άπό τό δίσκο γιά νά μπορέση νά εκτί
μηση τό βάρος του. Ά σ φ αλώ ς δέ είναι ευχαρι
στημένος άπό τό ζύγιασμα, γ ια τ ί τό άλλο χέρι 
σηκωμένο ψηλά, εχει ενω μένα μέ πεποίθηση  
τά δυό δάκτυλα τό δείκτη καί τόν άντίχειρα. 
Τ ίνος έποχήΰ τό λές Φάνη;

— Θ άναι έργο τοΰ Ιου π. X. αιώνα κι’ αύτό... 
Μά δέν είναι Π ελοτοννησιακό... Ά η ό  τήν πλού
σια εσωτερική ζωή πού φαίνεται στήν έκφρασή 
του, άπό τό βαθύ καί έξυπνο βλέμμα κι’ άπό  
τό συμπαθητικώτατο πρόσωπό του λέω, θείτσα  
πώς θ ά να ι ’Αθηναϊκό. Δέν ξέρω πάλι... μά έ’τσι 
θαρρώ κατάλαβα τή διαφορά τής Α ττική ς καί 
Π ελοποννιισιακής σχολής άπό οσα μοΰδειξες ώς 
τώρα.

—Π ερίφημα Φ άνη... Τό εργο είνα ι Ά τ ιικ ό ...  
καί σύ—σοΰ τό ξαναλέω —καταλαβαίνεις άπό
τέ*νιι··· ■ .— «Πάμε τώρα νά δούμε ότι μάς απομένει γιά 
νά τελειώσωμε τό Μ ουσείο... Ε ίδαμε τή γλ υ 
πτική μας, μένει ή άγγειογραφία σ ’ δλη τήν 
εξέλιξή της.

—Π άμε νά δοΰμε τά άγγεΐα  μέ τίς περίφη
μες παραστάσεις καί τή κομψή διακόσμη- 
σή τον:.

ΣΟΦΙΑ Μ ΑΥΡΟΕΙΔΗ ΠΑΙΙΑΔΑΚΗ 
*  SK *

έ / ΐ α ι ι ν ί ό ι  Ινδ ικ ό
Διαλέγετε έ \α  ομαλό έδαφος καί μαζεύετε 

οσα δήποτε παιδιά πού σχηματίζουν ενα 
τετράγωνο.

"Ενα παιδί μένει ά π ’ εξω και είναι ό κυ
νηγός' ποΰ κρατώντας ενα μανδήλι μέ κόμ
πο στήν άκρη, κτυπα τά παιδιά. Αύτά γιά 
νά προφυλαχθοΰν σκύβουν τό κεφάλι καί 
τότε ό κυνηγός δέν έχει δικαίωμα νά τά 
κτυπήση. Τό παιδί πού θά  κτυπηθή δικαίως, 
γίνεται κυνηγός, άν δμως κτυπηθή άδικα, 
δηλαδή σέ στιγμή πού εινε σκυμμένο, τότε 
έ'χει τό δικαίωμα νά άναγκάση τόν κυνηγό 
νά σκύψη καί νά τόν κτυπήση αύτός.
"Ο J a yo g

Διαλέγετε έ'να ομαλό έδαφος. Μ αζεύον
ται 30 έως 40 παιδιά καί χωρίζονται σέ 
δύο ισάριθμες μερίδες. ’Έ πειτα  σχηματί
ζουν δύο κύκλους μέ τό ίδιο κέντρο και μέ 
άπόστασι 30 εκατοστών ό έ'νος κύκλος άπό 
τόν άλλο, κάθε δέ παιδί τοϋ έ'ξω κύκλου 
στέκεται μπροστά σ’ έ'να παιδί τού μέσα.

Δύο άλλα παιδιά επί πλέον, m  τών ο

ποίων ό έ'νας λέγεται κ υ ν η γ ό ς  καί ό 
άλλος λ α γ ό ς ,  στέκονται ά π ’ εξω άπό 
τούς δύο κύκλους, ό λαγός ολίγα βήματα 
έμπροσθεν τοϋ κυνηγοΰ.

"Οταν δοθή τό σύνθημα, ό λαγός ξεκι
νά καί 6 κυνηγός τρέχει άπό πίσω του, 
προσπαθώντας νά τόν πιάση. Ό  λαγός γιά 
νά σωθή δέν έχει παρά νά είσχωρήση μέσα 
στόν κύκλο καί νά σταθή έμπροσθεν τοΰ 
παιδιοΰ πού θά σχηματίζη ιόν εσωτερικό 
κύκλο καί τό όποιον θά  εύρίσκεται άμέσως 
πρός τά δεξιά του καθώς θ ά  είσέλθη στόν 
κύκλο. Τότε τό παιδί πού θά εύρίσκεται 
στόν εξωτερικό κύκλο καί τό όποιον τώρα 
πλέον θά είναι τρίτος, θά σπεύση νά ξεκι- 
νήση, διότι τώρα αύτό θά  είναι ό λαγός, 
τόν όποιον ό κυνηγός θά  κυνηγά. Κ αί γιά 
νά σωθή, θά κάμη δτι έ'καμε καί ό προη
γούμενος λαγός καί ούτω καθ’ εξής. “Αν 
δμως συμβή νά προφθάση ό κυνηγός νά 
τόν κτυπήση προτού είσχωρήση στόν κύκλο, 
τότε πάραυτα ό κυνηγός μεταβάλλεται σέ 
λαγό καί ό λαγός σέ κυνηγό.
'3Κ ά ρ ά χνη  και ή fivyci

"Ενα παιδί, δηλαδή ή άράχνη, πηγαίνει 
καί κρύβεται δπου θέλει. "Ενα τέταρτο αρ
γότερα τά άλλα, δηλαδή ή μΰγες, ξεκινάν 
γιά νά τήν εύρουν. Μπορούν ν’ άκολουθή- 
σουν όποιαδήποτε διεύθυνσιν θέλουν,φθάνει 
δταν έπιστρέψουν νά διηγηθοΰν τί είδαν.

Έ ά ν  στό διάστημα μιάς ώρας οί μύγες 
δέν βρίκαν τήν άράχνη τότε ή άράχνη κερ- 
δ ίζε ι/Ό τα ν  δέ έπανέλθη πρέπει νά άναφέρη 
δλα τά ονόματα τών παιδιώ ν πού είδε.
Τ ό  κ υ ν ή γ ι ζοϋ ω ονζικον

Νά κι’ έ'να παιχνίδι κατάλληλο γιά βρο
χερή μέρα, πού τά παιδιά θά άναγκασθοϋν 
νά μείνουν κλεισμένα μέσα σ’ ένα δωμάτιο.

Πέρνετε ενα μανδϋλι κατά προτίμησιν 
χρωματιστό καί δένοντάς του διαφόρους 
κόμβους τοΰ δίνετε τό σχήμα ενός μεγάλου 
ποντικού. ’Έ πειτα  δλοι οί παΐκται, έκτος 
ενός εξέρχονται τοΰ δωματίου. Αύτός πού 
μένει τοποθετεί τόν ποντικό δπου θέλει, 
φθάνει νά φαίνεται άπ’ δπου κι’ άν σταθή 
κανείς. Τότε άνοίγει τήν πόρτα καί δλα τά 
παιδιά έρχονται μέσα. Ό  πρώτος πού θά 
δή τόν ποντικό κάθεται άμέσως χωρίς νά 
πή τίποτε. Τό ίδιο  κάνουν καί δλοι οί άλ
λοι δταν κι’ αύτοί μέ τήν σειρά τους ίδοΰν 
τόν ποντικό. Ό  τελευταίος πού θά τόν ίδή 
θά είναι ό ανόητος.

Α Α Μ Θ Π Ν Έ Σ  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Ε Σ

Ό  καϋμένος ό παππούς άπό τόσον καιρό 
τώρα δέν έξεκρέμασε καθόλου τό τουφέκι 
του, δέν τό έκαθάρισε, δέν ετοίμασε δπως 
συνηθίζει πάντοτε τίς καρτοϋσρς του. Ούτε 
τίς χονδρές άπό δέρμα τράγου μπότες του 
άγγιξε, ούτε τό κυνηγετικό του δισάκι. Τ ί- 
ποτ’ ά π ’ αύτά, παρά κάθεται μελαγχολικός 
κοντά στό τζάκι καί καπνίζει διαρκώς 
μέ τή χρονομαυρισμένη χονδρή πίππα του, 
άφίνων πλατυά σύννεφα καπνοϋ.

’Έ ξω  τά βουνά είναι χιονισμένα, μά δέν 
φυσα καθόλου' ό καιρός άπό χί)·ές βράδυ έ'- 
φτιασε πολύ, ό ουρανός έξαστέρωσε, κ ι’ ό 
ήλιος λάμπει τώρα έπάνω είς τό στερέωμα 
καί χρυσίζει τόν κόσμο. Κ αθώς πέφτει δέ 
τό φώς του στά χιόνια, μιά μεγάλη άντανά- 
κλασις σκορπίζεται δεξιά καί άριστερά.

"Ολ ’ οί χωρικοί έχουν βγή έξω άπό τίς 
πόρτες τους καί απολαμβάνουν τήν ώραία 
λιακάδα, ή καθαρίζουν τό χιόνι κι’ εξετά
ζουν τίς ζημιές πού έπροξένησε στά σπίτια 
τους ή κακοκαιρία. Τά παιδιά παρεκεί π α ί
ζουν μπάλες μεταξύ τους καί φτιάνουν άπό 
χιόνι κούκλες. Μόνον ό παππούς εξακολου
θεί νά καπνίζη λυπημένος τήν πίππα του, 
χωοίς νά σαλεύη καθόλου άπό τή θέσι του.

Μά τί νά έ'χη λοιπόν;
"Οταν έπήγε τήν τελευταία φορά στό 

κυνήγι, έφυγε χαρωπός καί εύδιάθετος, δ 
πως πάντοτε, άλλ’ δταν έπέστρεψε τό πρό
σωπό του δέν ήταν πιά  χαρούμενο, απεναν
τίας ήταν λυπημένο καί ώχρό σάν τό θά να
το. Σαράντα χρόνια τώρα ό παππούς πη · 
γαινοέρχεται στούς λόγγους, άνεβοκατεβαί- 
νει στά δάση, στά φαράγγια, στις π λ ά 
γιες, καί σκαρφαλά>νει παντού σάν κατσίκι,

προκειμένου νά βρή κυνήγι.
Τόν χειμώνα κτυπάει άγριόπαπιες, πάνω 

στις λίμνες τοΰ βουνού, ή δ,τι άλλο τύχει, 
τό δέ καλοκαίρι ά π ’ δλα. Μά συνηθισμένη 
του δουλειά, πάντοτε, είναι νά πηγαίνη νά 
σκαρφαλαίνη τό βράδυ, μέ τό φεγγάρι, κά* 
τω στά δένδρα τοϋ ποταμού, καί σάν άργά 
την νύκτα προβάλλουν άπό τήν απέναντι 
όχθη τ’ αγριογούρουνα, αύτός δπου κά
νει καρτέρι άπ’ έπάνω, κτυπα πολλές φ ο
ρές δύο-τρία! Ε ίναι άκούραστος ό παππούς- 
ούτε οί καιροί τόν έκούρασαν ούτε τά λα
γκάδια.

...Μά τώρα τί νά έ χ η ;
Κανείς δέν έστάθη άξιος νά τοΰ πάρη τό 

μυστικό του. ’Αδίκως ή γιαγιά τόν έσταύρω- 
σε νά τής μιλή'τη, αδίκως ή Μηλίτσα, ή μι 
κροϋλα μου άδελφοϋλα καί έγγονή του, π η 
γαίνει εύμορφοστολισμένη και κάθεται κον
τά του στό τζάκι, νά τοΰ χαϊδεύη τά κάτα
σπρα μαλλιά, νά τόν παρακαλεϊ νά τής 
’πή τί έ'χη, ή νά προσπαθή νά τόν κάνη. 
νά γελάση φυσώντας τόν καπνό τϊ\ζ πίπ- 
πας του ξεκαρδ.σμένη στά γέλοια. ’Αδίκως!

— Τ ί έχεις λοιπόν παππού, γιατί δέν μοΰ 
μιλάς πιά; Τ ί σοΰ έκανα; Ε κείνος ξεροβή
χει καί της λέγει νάφύγη, νά πάη νάπαίξη...

Μοναχά δμως σ’ εμένα ’μίλησε ;
— Βάρεσα παιδί μου στό κυνήγι μιά κίσ· 

σα1 καθώ ; τή σήκωνα σ’τά χέρια, κ’ έξεψυ- 
χοΰσε, μοΰ φ ώ ναξε: «αχ  π α π π ο ύ  τ ί έ
κ α ν ε ς  !»

. .Οί κίσσες μιλοΰν δπως οί Π απαγάλοι, 
φαίνεται λοιπόν πώς ό ιδιοκτήτης της τήν 
είχε μάθει νά ψιθυρίζη αυτήν τή φράσι.

ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΑΟΣ



ΙΑ ΝΑ ΛΙΑΧΚΕΔΑΖΙ 
1 ΝΑ ΜΟΡΦΟΝΕΧΤ£

έΐίώς, ε ιν ε  τά νω οβρ ύχια
Τόσο μεγάλο ρόλο έπαιξαν καί παίζουν ίσ ω ς 

άκόμη έν μ έρη , τά υποβρύχια σ’ αύτό τόν  πό
λεμο ώστε δέν υπάρχει αμφιβολία, ότι όλα τά 
'Ελληνόπουλα, θ ά  έχουν μεγάλη περιέργεια νά 
ξέρουν πώς βίνε κατασκευασμένα τά πλοία αύτά, 
τά όποια ένεδρεύοντα ύπούλως κάτω άπό τό 
νερό, σκορπίζουν τό θάνατο καί τή καταστρο
φή μέ τό φοβερόν όπλο των, τήν τορπίλλα.

Ά ς  ύποθέσωμεν ότι κάμομε μιά έπίσκεψι 
μέσα σ’ ενα άπό τά σημερινά υποβρύχια.

Μιά χαλύβδινη σκάλα, ενώνει τό κύτος τοΰ 
πλοίου μέ τήν κορυφή τοΰ πυργίσκου, ό όποιος 
βρίσκεται άπό πάνω άπό τό υποβρύχιον καί άπό 
τόν όποιον μπαίνει κανείς μέσα στό πλοϊον, δ ι’ 
ενός μικροΰ φεγγίτου. Μόλις μποΰμε άπό τό 
φεγγίτη αύτόν πλήθος στιλπνών στροφίγγων καί 
μοχλών άπβι^,οΰν νά ξεσχίσουν τά ροΰχα μας 
καθώς κατεβαίνουμε τή σκάλα. ’Επί τέ?ους ό
μως. φθάνομβν είς τό εσωτερικόν τοΰ πλοίου 
τό όποιον μοιάζει μέ πελώριο πούρο πού έχβι 
καί ένα πάτωμα είς τά δύο τρίτα τοΰ ύψους του.

Μπροστά στήν πλώρη, εύρίσκονται ot δύο 
τορπιλλοβλητικοί σωλήνες καί πίσω ά π ’ αΰιούς, 
κεΐντοι ή τορπίλλβς, στερεωμένες έπάνω στό 
κατάστρωμα μέ χαλύβδινα σύρματα καί έτοιμες 
πρός χρήσιν. Κ άθε τορπίλλη, όταν έκραγή, σχη
ματίζει στήν πλευρά τοΰ πλοίου κατά τοϋ όιιοίου 
εκσφενδονίζεται, μιά τρύπα άρκετά μεγάλη, 
ώστε νά χωρή νά περάση ένα ολόκληρο κάρρυ. 
Λ ίγο πιό πίσω άπό τούς τορπιλλοβλητικούς σω
λήνες, υπάρχει είς τά ταβάνια ένα τετράγωνον 
εξόγκωμα, μέσα εις τό οποίον κατεβαίνει τό κα
νόνι, όταν τό υποβρύχιον βυθίζεται. Κάτω δέ 
άκριβώς άπό τό εξόγκωμα αύτό ύπάρχπ μηχά
νημα λειτουργούν μέ πεπιβσμένον άέρα, τό ό
ποιον ανεβάζει τό κανόνι καί τόν πυροβολητήν 
έπάνω όταν πρόκειται νά κανονιοβολήσουν καί 
τούς κατεβάζει όταν τελειώση ό κανονιοβολισμός. 
Ή  αποθήκη τών πυρομαχικων, εύρίσκβται άκρι
βώς άιιό κάτω άπό τό διαμέρισμα τοΰ κανονιοΰ, 
με τό όποιον συγκινοινεϊ μέ ένα μικρό τετράγω 
νο άνοιγμα. "Ενα στενό τραπέζι καί πάγκοι 
στερεωμένοι στά πλευρά τοΰ πλοίου, οί όποιοι 
χρησιμεύουν τήν μέν ήμερα γιά καθίσματα τήν 
δέ νύχτα γιά κρεββάιια, άποτελοΰν τήν τραπε
ζαρία καί τήν κρεββατοκάμαρα τοΰ πλοίου. "Ο 
ταν τό υποβρύχιο πρόκειται νά δράση, τό τρα
πέζι αύτό” συμμαζεύεται κάτω άπό τό ταβάνι.

Στό κέντρον τοϋ πλοίου, τό όποιον βρίσκεται 
άκριβώς άπό κάτω άπό τόν πυργίσκο, μένει α
κυβέρνητης. Έ δώ  βρίσκεται τό περισκόπιον, τό 
όποϊον είνε τηλεσκόπιον μέ γωνίες, μέσα είς τό 
όποιον υπάρχουν πρύσματα καί φακοί τοποΟε 
τημένα κατά τρόπον ώστε νά αντανακλούν μέσα 
etc τό πλοϊον όσα πράγματα υπάρχουν στήν 
επιφάνεια τής θαλάσσης. Τό περισκόπιον αύτό,

άνεβαίνει, κατεβιίνει καί μπορεί νά στραφή πρός 
όλες τίς διευθύνσεις του όρίζοντος.

Στό μέρος αύτό, εύρίσκεται επίσης, ή πυξίδα, 
ό τροχός τοΰ τιμονιού, ό δείκτης τής ταχύτητος 
τοΰ πλοίου, τά μανόμετρα τά όποια δείχνουν 
τήν πίεσι τών δοχείων τοΰ πεπιεσμένου άέρα, 
τά όργανα, τά όποια δείχνουν τό βάρος τοΰ νε
ρού πού βρίσκεται μέσα στις δεξαμενές τής σ«- 
βούρας, βυθόμετρα, όργανα τά όπο ια  δείχνουν 
τήν γωνία ποΰ σχηματίζουν τά οριζόντια καί τά 
κάθετα  τιμόνια καί δύο φωταγωγοί σωλήνες, 
ένας γιά τές κινητήριες μηχανές καί ό άλλος γιά 
τούς τορπιλλοβλητικούς σωλήνες.

Πίσω στήν πρύμη, όλως διόλου στήν άκρη, 
είνε ή κινητήριες μηχανές, ή όποιες εργάζονται 
μέ γκα ϊολίνα  καί χρησιμοποιούνται μόνον όταν 
τό πλοίο ταξιδεύει στήν έπιφάνεια τής θαλάσ
σης γιατί όταν είνε βυθισμένο, εργάζεται μέ η
λεκτρικούς κινητήρες, οί όποιοι βρίσκονται έπί- 
σης στή πρύμη.

Μέσα στό υποβρύχιο, δέν υπάρχει διόλου ά
δειος χώρο:. Κάτω άπό τό κατάστρωμα, είνε ή 
διάφορες δεξαμενές, ή όποιες είνε χωρισμένες 
ή .μία άτι* τήν άλλη. Γ ι’ αύτό ά κυβερνήτης μπο
ρεί νά γεμίοη όσες θέλει. Ό τα ν  τό πλοίο θέλει 
νά βυθισθή άμέσως, γιά  νά άποφύγη κάποιο 
κίνδυνο, γεμίζει όλες τίς δεξαμενές συγχρόνως 
καί βυθίζεται σάν πέτρα. Συνήθως όμως, γεμί
ζει μερικές δεξαμενές μόνο καί βυθίζεται σιγά 
σ ι/ά , όταν δέ κατεβή κάτω άπό τήν έπιφάνεια 
τής θάλασσα:, μεταχειρίζεται τά όριζόντια τι
μόνια του καί κατεβαίνει βαθύτερα μέ μακρύ 
έπικλινές βούτημα.

Έ χτό ς  άπό τίς δεξαμενές τής σαβούρας, υ
πάρχουν καί άλλες γιά πόσιμο νερό, αποθήκες 
τροφίμων, αποθήκες εργαλείων κλπ. Ά πό  κάτω 
δέ ά π ' αύτές είνε ή ήλεκτρικές συστοιχίες πού 
δίνουν τό ηλεκτρικό ρεΰμα στοϋς κινητήρες, ή 
άποθήκες έργαλβίων, περιέχουν μικρές άγκυρες, 
σύρματα, καλώδια, διάφορα εργαλεία γιά τήν 
επισκευή τών μηχανών καί τήν άντικατάστα'οιν 
τών κατ ι στρεφόμενων μερών των.

Στήν υπηρεσία τών υποβρυχίων, δέν γίνον
ται δεκτοί άνδρες ηλικίας κατωτέρας τών 23 έτών. 
Σ τις σημερινές όμως δύσκολες περιστάσεις, υ
πάρχουν μεταξύ τών πληρωμάτων τών υποβρυ
χίων καί νέοι 19 καί 20 έτων, οί όποιοι όμω; 
εκτελοΰν τίς υπηρεσίες επίσης καλά όπως καί οϊ 
παληοί ναΰτες.

Τή πρώτη φορά πού βυθίζονται, οί άρχάριοι 
βλέπουν διαρκώς γύρω τους, γυρεύοντας νά πια- 
σθοΰν άπό κάπου. Συχάζουν όμως γρήγορα μέ 
τά ειρωνικά μειδιάματα τών παληών, οί όποϊοι 
ξέρουν ότι τά πρά /ματα είνε έν τάξει. Μετά τό 
πρώτο βύθισμα,, συνηθίζει πιά κανείς καί δέν φο
βάται.

Αύτό είνε μέ λίγα  λόγια τό φοβερό υποβρύχιο.

Ε λ ά τε  τώρα παιδιά νά σάς διηγηθώ κι’ 
έγώ πώς γεννήθηκε ή πιό ό'μορφη Θεά τοΰ 
Ό λυμπου, είπε, ή μεγάλη αδελφή, ή Ά ν  
θούλα πού πήγαινε στό I Ιανεπιστήμιο. Ξέ
ρετε γιά ποια Θεά σκοπέ ι'ω νά σάς μιλήσω ;

— Γιά τήν ’Αφροδίτη φώναξαν δλα μαζί 
τ ’ αδέρφια και τά ματάκια τους ελομψαν 
άπό χαρά.

Ή  μεγάλη αδελφή πήρε τήν πολυθρόνα 
άπό τό γραφείο τοΰ μπαμπά καί {θρονιά
στηκε αντίκρυ τους. Πήρε εϊδησι καί f| γ ια
γιά πώς θά μιλούσε ή ’Ανθούλα και πήρε 
τό πλέξιμό της κ” ήρθε ν’ άκούση κ ι’ εκείνη. 
Τή μεγάλη της έγγονή τήν ειχε ξεχωριστό 
καμάρι γιατί ήταν κι’ όμορφη καί σοφή.

— Δέν τήν έγέννησε μάννα, τή Θεά τής 
ομορφιάς, άρχισε νά λέη ή ’Ανθούλα... κ«ί 
ούτε περίμεναν χρόνο μέ τό χρόνο νά ξε- 
ψουντώση καί νά ξεχυθή λίγο — λίγο σ’ δλη 
τή λάμψι της ή περίφημη καλλονή της

«ΤΗ ταν έ'να ρόδινο πρωινό κι’ ή άχνο- 
γάλαζη θάλασσα χαμογελούσε. Γαλήνια καί 
ατάραχη φιλούσε τ ’ άκρογιά?ι τής Κύπρου 
χωρίς ούτε κυματάκι νά τήν ρυτιδώνη... 
’Ά ξα φ να  φάνηκε λίγος άφρός πού μεγά
λωνε απλώνοντας τή χιονάτη ασπράδα του 
σ' έ'να κύκλο γύρω Κάποιος φαινόταν άπό 
τόν βυθό τής θάλασσας νά ζητά νά ξεπρο- 
βάλλη στήν επιφάνεια... Ρόδα χύθηκαν στό 
πέλαγος... Ό  άφρός έ'παιρνε σχήμα, γινόταν 
σάρκα βελούδινη ..

«Μιά πεντάμορφη κόρη ξεπροβάλλει ολο
ζώντανη μέ τά όλόξανθα μαλλιά της υγρά 
πού χρυσώναν τούς λαξευτούς ώμους της... 
Στάθηκε ολόρθη κι’ ή θάλασσα σκεπάστηκε 
μέ κρίνα καί ροδοπέταλα...Πατούσε τά κρι
νόλευκα αβρά της πόδια σ’ έ'να κοχύλι όλά- 
νοιχτο... Ή  αύρα χάϊδευε τά μαλλιά της καί 
καθώς χαμογελούσε ο πόντος έ'παιρνε ζωή. .

Σ τ ’ ακρογιάλι τής Κύπρου οί Χάριτες καί 
οί Ό ρ ε ς  τήν καρτερούσαν. Στόλισαν τό 
λαιμό της μέ περίφημο περιδέραιο, τά 
μπράτσα της μέ λαμπρά στολίδια κ ι’ δλα 
παίρναν χάρι άπό τήν ομορφιά της...

’Έ τσι γεννήθηκε ή Α φροδίτη, ή Θεά τής 
ομορφιάς καί τοΰ ’Έ ρω τα, πού Ιδιαίτερα 
λατρευόταν στήν Κύπρο κι’ είχε πάρει γ ι’ 
αύτό καί τό ό'νομα Κύπρις.

— Ε ξάπαντος ’Ανθούλα ή ’Αφροδίτη στήν 
αρχή τής μυθολογίας θά ήταν τό σύμβολο 
τής Αυγής... ’Έ τσι πού μάς τήν περιέγρα- 
ι^ες, αύτή τήν ιδέα πήρα.

— ’Ίσως νά μήν έχης ά'δικο, Παύλο. Ά π ό  
τή θάλασσα βγαίνει κι’ ή Αυγή καί ροδο- 
δάκτυλη τήν λέει ό "Ομηρος. Μά ή ’Α φ ρο
δίτη έ'γινε αργότερα ξεχωριστή θεότης... Ή  
θεά τοΰ κάλους καί τής γονιμότητος. . Ή  
θεά πού μέ τό γυιό της τόν ’Έ ρωτα, τόν μ ι
κρό φτερωτό θεό κυβερνά τούς άνθρώπους 
καί συνεχίζει τή ζωή καί κάνει τόν κόσμο 
αιώνιο... Ε ίνα ι ή θεά τής δηαιοιιργίας καί 
τής μητρότητος. Σεβαστή καί εξαιρετικά 
δυνατή στον Ό λ υ μ π ο ...

— Καί ποιόν παντρεύτηκε ή Α φ ροδίτη , 
Α νθούλα  ; ρώτησε ή μικρή Κλειώ. Βρέθηκε 
τόσο ωραίος θεός νά τής ταιριάζη :

— Θά σάς φανή περίεργο, κι’ δμως δ άν
δρας τής Α φροδίτης ήταν ό κουτσός ’Ή φ α ι
στος, ό άσχημος Θεός τής Φ ω τιάς!! ’Ίσ ω ς 
γιατί ό Δίας ήθελε έ'τσι νά φύγη τήν αρμο
νία καί τή δικαιοσύνη στόν ’Ό λυμπο... ενώ 
νοντας τόν πιό αδικημένο ιθεό μέ τήν πιό 
ωραία αθάνατη. .

— Μά έγώ έμαθα πώς ή Α φροδίτη  αγά πη 
σε τόν Ά δ ω ν ι πού τόν δάγκασε ενας άγριό- 
χοιροςστό κυνήγι καί πέθανε, ε ίπ ΐ ή ’Ά ννα .

— Ναί, ετσι λέει ό μΰθος, καί ή ’Α φρο
δίτη έ'κλαιγε φριχτά τόν αγαπημένο της πού 
γιά χάρι της οί Θεοί τόν άνάσταιναν κάθε 
άνοιξη.

— Ω ραίος είναι ό μΰθος τής Α φ ροδίτης 
’Ανθούλα, μίλησε μας τώρα γιά τόν ά'νδρα 

• της, τόν κουτσό ’Ή φ αιστο . .
—  Λυτό θά σάς τό πή δ Λάμπης, έγώ τη - 

γαίνω νά μελετήσω...
Ό  Λάμπης πήρε τότε μέ καμάρι τή θέσι 

τής αδερφής του στήν πολυθρόνα...
ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ—ΠΑΠΑΔΑΚΙ
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Τό «Γκαμπίτ» τοΰ Τρελλοΰ είναι έ'να 
καλό κλασσικό άνοιγμά και πολύ συνει- 
θισμένο ώστε αξίζει τόν κόπο νά τό μελε
τήσουμε.

"Ασπροι Μαΰροι
ί .  π ε2 —ε4 1. πε7— εδ
2. πζ2—ζ4 2. πεδ X ζ4
3. Τ ζ Ι —γ4 3. Βςδ8— {>4 (σάχ)
4. B el — ζ ΐ  4. πη7— ηδ
δ. Α η ΐ—ζ3 δ. Β ςθ 4 —θδ
6. πδ2— δ4 6. πδ7— δΟ
7. π γ2 —γ3

Είς τά ανοίγματα «Γκαμπίτ» είναι άπα 
ραίτητον νά παίζετε αύτό τό πιόνι διά νά 
ήμπορεΐτε κατόπιν νά τοποθετήοητε τήν Β α
σίλισσα σας εις τήν θέσιν β3 δπόθεν απει
λείτε σοβαρώς τόν αντίπαλον.

7. Τ γ 8 - η 4
8. Β ζ ΐ—ζ2 8. Λ η 8 --ζϋ
9. Β ς δ ΐ— ε2 9. Α β 8 -δ 7

10. πα2— α4 10. Τ η 4 Χ ζ3
1 1 .Β ς ε 2 χ ζ ο  11. Β ςΑ δΧ ζ3 (σάχ)
’Εάν αντί νά πάρη τήν Βασίλισσα σας

έπαιζε Αζ6 —η4 (σάχ) θά έ’χανε τό παιγνίδι 
δπως θά  ίδοΰμε είς τήν 2αν ποραλλαγήν.

12. Β ζ2 Χ ζ3  12. πηδ— η4 (σάχ)
13. Β ζ3 Χ ζ4  13. Τ ζ8 —06 (σάχ)
14. Βζ4—ζδ 14. Τ θ6 Χ γ1
Ι δ .Π θ Ι Χ γ Ι  1δ. π θ 7 —θδ
16. Α β 1 - δ 2  16. Β ε8— ε7
17. Π γ ΐ —ζ ΐ  17. πγ7— γ6
18. Π α 1 --ε1  18. πβ7— βδ
19. Τ γ4 — β3 19. πα7— αδ
20. πε4— εδ 20. π δ 6 Χ εδ
21. π δ 4 χ ε δ  21. Α ζ 6 - δ δ
22. Α δ2— ε4 22. Α δ 7 - β 6
23. Α ε4~ ζ6 23. Π α 8 - δ 8
24 π εδ —ε6 24. Π δ 8 —δ6
2δ. πε6Χ ζ7  (σάχ ε. α.)
Τό (σάχ ε. α.) σημαίνει σάχ έξ άποκαλύ- 

ψεως. Δηλαδή καθώς τό πιόνι σας φεύγει 
άπό τήν σειράν του αποκαλύπτει τόν Π ΰρ-

(*) Ζητούμε συγγνώμην άπό τοΰς άναγνώσταξ 
μας γ ια τ ί γ ιά  λόγους ανεξαρτήτου; τής θελήσεώς 
μας είχαμε σταματή-ιη προσωρινώς τό σκάκι τά 
όποιον σήμερα συνεχίζουμε.

γον σας πού βρίσκεται άπό κάτω καί απειλεί 
τόν Μαΰρον Βασιλέα.

"Ασπροι Μαΰροι
26. Β ζ δ - η δ  2δ. Β ε 7 χ ζ 7
27. Α ζ6 —0δ  (σάχ) 26. Βζ7— η7
28. Π ζ 1 - ζ 7  (σάχ) 27. Βη7— ί)7
29. Π ζ7— β7 28. Β θ7— η8
3 0 .Π β 7 Χ β 6  29. Π δ 6 - δ 8
Ο ί "Ασπροι κερδίζουν οπωσδήποτε το 

παιγνίδι.
Β '  Π αραλλαγή .

Ή  δεύτερα παραλλαγή αρχίζει άπό τήν 
Ι Ιη ν  κίνησιν τών Μαύρων. Ε πομένω ς αί 
πρώται 11 κινήσεις είνα ι δμοιαι μέ τίς προη- 
γουμένας: Δηλαδή

1. πε2 —ε4
2. π ζ 2 - ζ 4
3. Τ ζ Ι — γ4
4. ΒεΙ — ζ ΐ  
δ. Α η Ι— ζ3
6. πδ2— δ4
7. πγ2 -- γ3 
8 Β ζ 1 - ζ 2
9.Β ςδ1— ε2

10. πα 2—α4
11.Β ςε2Χ ζ3
12. Βζ2— η ΐ
13. Τ γ ΙΧ ζ 4
14. Α β 1—α3 
1δ. π η 2 Χ ζ3
16. π θ ΐΧ θ 4
17. πθ4  X ζ4
18. Α η Ι— ζ2
19. Τ γ 4 - ε 6  
20·Πα1 —Ό1 
21. Τ ε 6 χ δ 7  
22 Π θ 1 ~ θ 6
23. Π ζ4—ζδ
24. Πζδ — θ δ  
2δ. π γ3 —γ4

1. πε7— εδ
2. π εδ χ ζ4
3. Βςδ8—ϊθ 4  (σάχ)
4. πη7— ηδ 
δ.Β ςθ4— θδ
6. πδ7— δ6
7. Τ γ8— η4
8. Α η8—ζ6
9. Α β8—δ7

10. Τ η 4Χ ζ3
11. Αζ6 —η4 (σάχ)
12. π η δ Χ θ 4
13. Α η4—ζ6
1 4 .Β ςθδΧ ζ3
15. Α ζ6—\^δ
16. Α Α δΧ ζ4 
17 πζ7 —ζ6
18. μεγάλο ρόκ
19. Τ ζ 8 - ε 7
20. Βγ8 — β8
21. Π δ8 Χ δ7
22. πβ7—β6
23. Τ ε 7 - δ 8
24. Ββ8— β7 
2δ. π γ7 —γ6

26. π γ4 —γδ 
Ο ί "Ασπροι κερδίζουν οπωσδήποτε διότι 

έχουν καλλιτέραν άνάπτυξιν δυνάμεων καί 
τά πιόνια δλα είναι συνδεδεμένα.

Ο ΣΚΑΚΙΣΤΗΣ)

Ο . H A N S T E I I V

S T O Y S  A I ® E P A S

Π Ε Ρ Ι Π Ε Τ Ε Η ί Λ Ε ε  Μ Υ Θ Ι Σ Τ Ο Ρ Η Μ Α

(Συνέχεια άπό τό προηγονμενορ)
Ά φ ο ΰ  λοιπόν καθησυχάσαμε τίς δυο 

γυναίκες τίς αφήσαμε μένα  στο σπήλαιο  
και βγήκαμε εξω. Έ πρ οχω ρ ήσα με  επειτα  
πολυ προσεκτικά πίσω άπό τονς βράχους  
ώσπου φθάσαμε  σ ’ ενα ϋψω μα α π ’ δπου  
ήταν πολυ εύκολο ανάμεσα άπό μ ιά σχισ
μά δα  νά κατω πτεύσουμε τόν δρίζοντα.

Ό  Ρολάνδος μοϋ εδωσε κ ι ’ εμένα ενα 
άπό τά μικρά τηλεσκόπια που κρατοϋσε 
στά χέρια του ' και ξαπλωμένοι κ ι ’ 61 δύο 
άμπρονμητα εντείναμε δλη μα ς  τήν παρα-  
τηρικότητα.

Σ ε  λίγο διέκρινα πιά καλά τό σκάφος 
και μπορούσα νά καθορίσω τά κυριώτερα  
χαρακτηριστικά του.

Ε π ρ ό κ ε ιτο  γιά ενα άτμόπλοιο γκρίζου  
χρώματος, μάλλον μικροΰ, και τό όποιον 
προχωροϋσε πολύ άργά ίσως εξ αιτίας τοΰ 
φορτώματος του. ’Έσερνε άπό πίσω του 
μιά μεγάλη μαούνα, άδεια δμως, καθώς  
μποροΰσα νά άντιλειφθώ. Τόσο στό πλοίο  
δσο και στήν μαούνα δεν διέκρινε κάνεις  
ψυχή ζώσα, ίσως έξ αιτίας τής άποατά-  
σεα)ς.

Μ ία  ώρα εντούτοις άργότερα, ένφ  τό 
πλοίο δλο και πλησίαζε πρός τήν άκτή, κα- 
τωρθώσαμε νά διακρίνουμε και τήν συνή
θη  κίνησι τοΰ πληρώματος  νά πιστοποιή
σουμε δε έπί πλέον και πρός μεγάλη  μας  
άπελπισία δτι πράγματι τό πλήρω μα ήταν  
κιτρινόχρωμο, κ ι ’ ετσι πιά νά μ ή  μάς μείνη  
καμμιά  άμφιβολία πώς όριατικώς επρόκειτο  
γιά τους κινέζους πείρα τάς.

— Κ αί τώρα δεν μάς μένει παρά  νά γυ 
ρίσουμε πίσω ατό καταφύγιό μας, ε ίπε ό 
Ρολάνδος, ε ίδαμε δτι θέλαμε.

Ξανασνρθήκαμε με  προσοχή πίσω άπό 
τους βράχους καί σε λίγο βρισκόμεθα μέσα  
στό σπήλαιο, δπου διόλου άπίθανον θά ά- 
ναγκαζόμεθα  νά μείνουμε γιά πολυ θελη
ματικά  φυλακισμένοι.

Ευτυχώς δμως είχαμε ύ π ’ δψι μας τόσα 
πράγματα νά κάνουμε, ώστε άσφαλώς ό 
καιρός θά περνούσε πολύ γρήγορα.

Καί πράγματι, κατά  τίς ήμερες πού έ π η -

κολούθηααν, ένφ  οί 
Κινέζοι έπιδί^οντο  
στις εγκληματικές  
τονς προετοιμασίες  
κ ι ’ έτοίμσζαν τό καρ
τέρι πού θά  έστη
ναν σ ’ δποιο πλο ίο  
θά  είχε τήν άτυχία  
νά περάση ά π ’ έκεΐ, εμείς υπό τάς οδη
γίας, τοϋ Ρολάνδου ετελειοποιούσαμε τήν  
έγκατάατασί μας. Έ γκ α τα α τή α α μ ε  έτσι 
ενα ολόκληρο σύστημα συγκοινωνίας μ ε 
ταξύ σπηλαίου  μας καί τών πλαγίων πρός  
αυτό διόδων, πού θά  μάς έπέτρεπε έν ά- 
νάγκη νά δραπετεύσουμε.

Βρισκόμεθα α ’ αυτό τό σημείο δταν 
συνέβη ενα περιστατικό άρκετά παράξενο, 
τοΰ όποιον τά άποτελέσματα έπέπρωτο  
νά είνε άρκετά σοβαρά εκ τών υστέρων.

Μ ιά μέρα, ξύπνησα άπότομα χωρίς νά 
μπορέσω νά άντιληφθώ άμέσως περί τίνος 
επρόκειτο. ’Έ τριψα τά μάτια  μου κι ’ ε
τοιμαζόμουν ιά  σηκωθώ γιά νά φωvάξυJ 
τόν έξάδελφό μου δ τ ϊ ν  αίσθάνθηκα σάν 
κάποιος  νά άκουμποΰσε με  δύναμι έπάνω  
στόν ώμο μου καί ακόυσα συγχρόνως μ ιά  
φωνή πού τρέμοντας έψιθύριαε σ τ ’ αυτί  
μ ο υ :

— * Σ ο ύ τ ! »
Έ π έμ ενα  νά σηκωθώ, άλλά καί πάλι 

μ ’ εμπόδισαν καί τή φορά αύτή ακόυσα 
καθαρά τή  φωνή τής Έ λβ ίρας  πού μοϋ ■ 
ελεγε χαμηλοφώ νω ς :

— Σούτ ! μ ή  κουνήσετε καθόλου , οί Κ ι 
νέζοι είνε έδώ r

—  Έ δώ ; Πώς έδώ;
— Μ έσα στό σπήλαιο, πολύ κοντά μας.
Παρά τήν προειδοποίησι τής Έλβίρας,  

σηκώθηκα, άναψα τήν λάμπα  μας, κι’ έ 
κανα νόημα τοϋ Ρολάνδου  νά πληαιάση.

— Τί συμβαίνει, ερώτησε ό Ρολάνδος 
χαμηλοφώνως, φαίνεσθε πολύ συγκεκινη- 
μένοι καί οί δύο.

— Οί Κινέζοι βρίσκονται έδώ κοντά ιιας, 
έπανέλαβε ή Έλβίρα.

'Ο Ρολάνδος εμεινε άκίνητος γιά λίγα



δευτερόλεπτα και άκροάσθηκε.
— Έ γ ώ  δεν ακούω τίποτα, επανέλαβα
— Οϋτε έγώ, προσέθεσε δ εξάδελφος μον, 

αλλά ας εΐμεθα προσεκτικοί.
Κ α ί λέγοντας αυτά τά λόγια άναψε τό 

κλεφτοφάναρό τον, και έζήτησε προσεκτι
κά δλο το σπήλαιο

— Παντού ησυχία ! μας ίβεβαίωσε έπι 
στρέφοντας, κάποιο δνειρο θά  είδατε α 
σφαλώς, δεσποινίς Έλβίρα.

— Σάς βεβαιώ πώς δχι, κύριε Ρολάνδε, 
έπέμενε ή νεαρά ’Ισπανίδα. "Ακονσα πολν  
ενκρινώς διάφορες ανδρικές φωνές, καί 
μάλιστα καί γέλια... νά κάπον έδώ κοντά, 
πολν κοντά.

— Μ ά πώς είναι δννατόν, άφον τώρα 
δεν άκοϋμε τίποτα ;

— Δε ν ξέρω, άΛλά σάς βεβαιώ δτι δέν 
έκανα λάθος. Θά δήτε σέ λίγο νά κατα
φθάνουν οί Κινέζοι, καί τότε τί θά  γίνον- 
με; Πρός θεοΰ μη  μάς άφήσετε νά ξανα- 
πέσουμε ζωντανοί στά χέρια τους, πάρετε  
τά περίστροφά σας καί σκοτώστε μας !

— Δεν ξέρετε τί λέτε, δεσποινίς Έλβίρα,  
σάς επαναλαμβάνω, ώνειρευθήκατε.

— Μ ά κνττάξτε λοιπόν τη μητέρα μου, 
πώς τρέμει, δεν εινε βέβαια δυνατόν νά 
ώνειρευθήκαμε καί η δυό μας.

'Έ οπευσα πρός τό μέρος της, ενφ  δ Ρ ο
λάνδος εξακολουθούσε νά έπιμένη νά λογι· 
κεύση την νέα.

— Κ ύριε  Γεράρδε, ίκέτευσε εκείνη, σάς 
βεβαιώ δτι εϊνε αλήθεια. . άκοΰστε...

— Μά δέν ακούω τίποτα.
— Οϋτε έγώ δταν άπομακρύνομαι άπό 

τόν τοίχο, άλλά μόλις άκουμπήσω  τό αυτί 
μον έπάνω στόν τοίχο, ακούω καθαρά καί 
πολύ κοντά ολόκληρη συνομιλία. Θά υπάρ
χει κάποια πόρτα είναι αδύνατον... οί π ε ί
ρα ταί θά  άνεκάλνψαν τό κρυσφύγετό μας  
καί άπό την μιά στιγμή στην άλλη θά  κα- 
ταφθάσονν.

’Έ σ π ενσ α  νά μ ιμ η θ ώ  την κίνησι της 
κνρίας ’Α λμ ίρ ο  καί άκούμπησα κ ι ’ έγώ τό 
αυτί μον στήν πόρτα και αίφνης ακόυσα 
πολν καθαρά, γέλια, φωνές καί συνομιλίες 
πον εφαίνοντο πράγματι  σάν νά ήσαν μέσα  
στό καταφύγιό μας.

— Ουφ! άνέπνενσε ενφ  άντεσηκωνόμονν, 
γιά μ ιά στιγμή νόμισα πώς εί'μεθα π ρ ά γ 
ματι χαμένοι... Ρολάνδε, πρόσθεσα χαμο
γελώντας ... έλα λοιπόν, οί Κινέζοι σέ κ α 
λούν στό τηλέφωνο!

- - ’Ά !  τώρα καταλαβαίνω, Γεράρδε, άνε- 
φώνησε δ Ρολάνδος, ενφ  κτνποΰσε τό μ έ 
τωπό τον, μαντεύω  τήν αλήθεια.

’Α κροάσθηκε  κ ι ’ αυτός γιά λίγο, κι έ- 
πειτα στρεφόμενος πρός τίς δύο γυναίκες, 
που δέν καταλάβαιναν τίποτα άπό τ ’ α
στεία μας καί τά γέλια μα ς  τούς εξήγησε.

— Δέν ονειρευτήκατε, άλ ίά  οϋτε και υ
πάρχει λόγος νά φοβάσθε... Τό νησί αντό 
είνε γεμάτο άπό υπογείους διαδρόμους, που 
ασφαλώς καί οί Κινέζοι οί ίδιοι δέν θά 
τούς γνωρίζουν δλους... Θά υπάρχουν εξ 
άλλον ανάμεσα άπό τονς βράχονς διάφορα 
κουφώματα... ακούσατε τίς ομιλίες τών 
Κινέζων, άλλά μήν άνησυχήτε, εϊνε πολν 
μακρύτερα ά π ’ δτι φαντάζεσθε...  πρόκειται 
μόνον γιά ενα φαινόμενον ακουστικής, που 
δ ιεπιστώ θηκε πολλές φορές σέ διαφόρους 
νπογείονς σύραγκας. Συμβαίνει κάποτε  δυο 
άνθρωποι νά χωρίζωνται 6 ενας άπο τον 
άλλον άπό πελωρίους δγκονς βράχων, καί 
νά βρίσκωνται σέ ικανή άπόστασι , καί ομως 
νά μτοροΰν  νά σννομιλονν καί νά σννεν- 
νοοΰνται σάν νά ήσαν μέσα στό ίδιο δω
μ ά τ ι ο . 'Ά ν  αύτή τή  στιγμή οί Κινέζοι ά- 
κουμπονσαν τ ’ αυτί τονς στόν τοίχο τής 
σπηλιάς δπον βρίσκονται, θά  μπορούσαν 
κ ι ’ αυτοί νά παρακολουθήσουν τήν συνο
μιλία μας. . ’Ά ς  ελπίσουμε δμως  πώ ς ή 
τύχη δέν θά  τούς είνε τόσο ευνοϊκή.

— 'Ώστε,., ε ίπε ή κυρία ’.Αλμίρο, που 
ανακτούσε ολίγο κατ' ολίγο τήν ψνχραιμία  
της, νομίζετε πώς δέν υπάρχει κανένας 
φόβος;

— Κανένας απολύτως. Ά λ λ ά  άς εΐμεθα  
ευχαριστημένοι πού ανακαλύψαμε τό ακου
στικό αύτό φαινόμενο, κ ι ’ άς έπωφεληύοϋ-  
μ ε  ά.τ’ αύτό.

—  Τί εννοείτε;
—  Ά π λο ύ σ τα τα ,  πρέπει νά εΐμεθα πολν 

προσεκτικοί, πρέπει νά μιλούμε χα μ η λό 
φωνα, να προσέχουμε νά μή  μάς πέφτη  
τίποτα  χάμω  πού θά  μπορούσε  νά κ ά μ»; 
κρότο. Κ ατά  πάσαν πιθανότητα οί πειρα- 
ταί δέν κάθονται κοντά στόν τοίχο καί 
γ ι ’ αύτό ώς.,τήν ώρα δέν θά  μάς έχουν 
ακούσει, άλλά πάντως άς προσέχουμε. Κ ρ ί 
μα  που δέν καταλαβαίνουμε τήν γλώσσα 
τους γιά νά μπορέσουμε  νά καταλάβουμε 
τί λένε.

— Έ γ ώ  κάτι καταλαβαίνω, ε ίπε ή Έ λ 
βίρα. Ε ίχα  μείνει μ έ  τόν πατέρα μου αρ
κετό καιρό στήν Σαγκάϊ, έδώ καί δυό χρό-

\ e ’ 'via... καί άκουγοντας τους υπηρετας να 
μιλούν j συνήθισα λιγάκι στην γλώσσα τους. 
’Ί σ ω ς  βέβαια νά μή  καταλαβαίνω κάθε  
λέξι, άλλά αν προσέξω λιγάκι κάποιο νόη
μα  θά  βγάλω άπό τίς κουβέντες τους.

— Δεσποινίς, άπήντησε ό Ρολάνδος εϊσθε 
λοιπόν m o  μορφωμένη απο μένα, κι ετοι 
οε οάς Ό'ά άνα&εοονμε να καχαοκοιιενεχε  
τούς εχθρούς μας... τό πιό ενδιαφέρον ση- 
μεΐον θά  είνε νά κατορθώσουμε νά μ ά 
θουμε άν πρόκειται να φύγουν τώρα κοντά . . . 
άλλά φαντάζομαι πώς αύτή τ ή ν  στιγμή θά  
τρώνε κ ι ’ ετσι δέν είνε ανάγκη νά κουράζε-  
σθε... θάχουμε τόσα νά κάνουμε δλες αυ
τές τίς μέρες  ποΰ θά  επακολουθήσουν.

—  ’Έννοια σας, νά έχετε εμπιστοσύνη  
σέ μένα, άπήντησε ή νεα, δεν φοβούμαι 
πιά... οϋτε έγώ οϋτε ή μητέρα μ ο υ !

Α φ ή σ α μ ε  τίς ουντρόφιοσες μα ς  να ξα- 
ναπέσουν στό κρεββάτι, κι ετοιμαζόμουν να 
τίς μ ιμηθώ , άλλά ό Ρολάνδος πον εφαινετο  
μάλλον νευρικός, έβγαλε άπό τήν τσέπη τον 
δύο πούρα, μοΰ προσέφερε  ένα καί μοΰ προ- 
τεινε νά πάμε  νά τελειώσονμε τη νύχτα  
στήν είσοδο τής σπηλιάς.

Τόν άκολούθησα ευχαρίστως, γιατί δέν 
νύσταζα πιά,

Ξεγλνστρήοαμε λοιπόν έξω και καθη-  
σαμε στήν είσοδο τής σπηλιάς με τα πού
ρα μας στό στόμα.

Γ ιά  λίγο μείναμε σιωπηλοί δταν αίφνης  
ακόυσα ενα αναστεναγμό

— Τί έχεις, Ρολάνδε; ερώτησα έκ π λη 
κτος, δέν φαίνεσαι ευχαριστημένος.

— Καί βέβαια δέν είμαι... αντό τό άνα- 
θεματισμένο υπόγειο τηλέφωνο, πού μάς  
φέρνει σέ επαφή μέ τονς έχ&ρούς μας, θά  
δυσκολέψη πολύ τή δουλειά μας... εμαν- 
τευσες πιστεύω τί σχέδια έχω.

— Ν ομίζω  τουλάχιστο... ήθελες νά έγ- 
καταστήσης ασύρματο, γιά νά μπορέσουμε  
νά έλθουμε σέ συνεννόησι μέ τόν πολιτι
σμένο κόσμο.

- - ’Ακριβώς... Γεράρδε, νομίζω  πώς θά  
εινε γιά μάς ό μόνος τρόπος σωτήριας.

— Λοιπόν ;
— Λοιπόν, νομίζω πώς θά κατορθωσω  

νά κατασκευάσω αύτό που μάς χρειάζεται.
— Τότε γιατί δέν είσαι ευχαριστημένος.
— Γιατί, φίλε μον, δέν φθάνει νά έχω

δλα τά άπαιτούμενα εξαρτήματα γιά νά κα-

τασκενάσω ενα ασύρματο, χρειάζεται καί 
κάτι άλλο απαραίτητο.

— Μά τί;
— Η λεκ τρ ικ ό  ρεύμα, άπλούστατα!. .
Μ ά τότε τό σχέδιό σου δέν θά  μπόρεση

νά πραγματ οποιηθή  ;
— Κ ι ’ αυτό δέν εϊνε βέβαιο.
—Δέν μπορούμε βέβαια εμείς  νά παρα- 

γάγουμε τήν κινητήριο δνναμι που σοΰ 
χρειάζεται.

— Ξεχνάς δμως πώς μεσα στη σπηλιά  
βρήκαμε τσιμέντο  ;

— Τσιμέντο ; καί τί θά  τό κάνης ;
— Προτού έγκάταστήσουμε ενα ήλεκτρικο  

πομπό, πρέπει νά έγκαταστήσουμε κάτι
άλλο.

Τί λ ο ιπ ό ν ; '
—  Ά π λ ο ύ σ τα τα  ένα ρομβητή. 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Δ Ω Δ Ε Κ Α Τ Ο Ν

'Ο  Διάβολος έπί σκηνής

Ό  Ρολάνδος είχε πάντα μανία νά μέ  
κάνη νά τά χάνω, και ειχε τοσο μεγάλη  
φαντασία πού τό κατώρθωνε πάντα χωρίς  
καμμιά δυσκολία.



Οί γνώμες τών αναγνωστών
Αημοοιενομεν και πάλιν μερικά άπό τά ΙΟήμερον ; 

καλλίτερα γράμματα ποΰ έλάβαμε :

ΙΙρός τά αγαπημένα μου «Ε λληνόπουλα*

"Οιι κι’ άν ’πώ δέν μπορώ νά έκφράσω τόν άμ- 
μετρο ενθουσιασμό πού αίσθάνομαι γιά σας, καί 
συγχαίρω τοΰς ίδρυτάς τοΰ Οαυμασίου τούτου 
περιοδικού.

Ε λλη νόπ ουλα ! λέξις γλυκειά, πόσον βαθειά  
σάς νοιώθω καί πόσο μοΰ γεμίζετε μέ υπερηφά
νεια τήν ψυχή στό άκουσμά σας.

Μιά μέρα έπήγα σέ μιά φ ίλη μου εκλεκτή καί 
σάς είδα , κι’ άμέσως σάς έδιάβασα μέ μεγάλη  
απληστία καί χαρά, γιατί μοΰ άρεσε τό ώραΐο, 
ηθικό, διδακτικό καί ελληνοπρεπές περιεχόμε
νό σας.

Θά έργασθώ μέ δλη μου τήν ψυχή στήν διά- 
δοσί σας καί θά είμαι λάτρις τοΰ όνόματός σας 
«Ε λληνόπουλα».

Λεύκάς 3 Νοεμβρίου 1933.

ΑΝΝΑ ΔΕΒΑΡΗ

’Αγαπητά μου «'Ε λληνύπουλα*,

Σ δς πήρα καί σάς διάβσα άπό τόν συμμαθη
τή μου Μ. Κύρου, μ’ αρέσατε δέ τόσο, ώστε α
ποφάσισα νά γίνω τακτικός άναγνώ στηί σας καί 
συνεργάτης σας.

Θά σάς συστήσω σ’ δλους μου τούς φίλους καί 
σ’ όλους τούς συμμαθητάς μου.

Θά λάβω μέρος κι’ έγώ στόν παιδικό όμιλο  
τής Βερροίας ύπό τόν τίτλον «Τά Ε λ λη νό π ο υ 
λα» καί θά  έργασθώ  μέ ζήλο γιά  τήν έπικράτη- 
σί του.

Βέρροια 19 Νοεμβρίου 1934

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

’Αγαπητά μου «Ε λ λη νό π ο υ λα » ,

Μέ τί άνυπομοςησία σάς περιμένουμε είνα ι α 
δύνατο νά σάς τό περιγράψω , δ ία ν  λίγο άργή· 
σετε στενοχω ρούμεθα φοβερά.

Δέν θέλω νά σά; κολακεύσω,άλλά σάς λέγω δλη 
τήν ά λή θεια  δτι πάρα πολύ μ ’ αρέσετε καί ή 
ανυπομονησία μου είναι μεγάλη εως πού νά πε
ράσουν οί 15 ημέρες για  νά μάς έλθετε. Δέν  
θάταν άραγε δυνατόν νά γινόσαστε τουλάχιστο

Βέρροια 18 Ία νουα ρίου  1931

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ

Α γα π η τ ά  μου «Ε λλη νόπουλα »,
Δέν μπορείτε νά  φ αντασθήτε τί χαρά πήρα 

δταν μιά μέρα πήγα στό σπίτι μιάς φίλης μου 
πού σάς λάμβανε καί μοΰ έδειξε τό πρώτο σας 
φύλλο.

Τό πήρα στά χέρια μου καί άρχισα νά τό ξε
φ υλλίζω . Τί νά ίδώ! Α ύιό  δέν ήταν ένα  σύνη- 
θβς περιοδικό, σάν εκείνα τά άλλα πού διαβά
ζουμε, ήταν κάτι εντελώς τό εξαιρετικό.

Τό έδειξα της μαμάς μου, καί μοΰ βίπε νά 
γραφώ συνδρομήτρια σ ’ αυτό γιατί πραγματι- 
κώς Ρίναι ώ ραΐο.

Π εριμένω  δέ μέ ανυπομονησία νά μοΰ τό στεί
λετε, γ ια ιί  άπό τώρα καί στό έξης θά  γίνω κι’ 
έγώ μιά πιστή συνεργάιις σας καί φίλη.
Λ ευκός 28 'Οκτωβρίου 1933.

ΡΕΝΕ ΖΕΡΒΟΥ

'Αγαπητά μου «Ε λλη νόπουλα »,
Μέ μεγάλη μου χαρά ελαβα τά τελευταία  

σας φύλλα, τήν άνάγνωσίν σας τήν θεωρώ ώς 
εκλεκτήν άπασχόλησιν διότι δέν θέλω νά σάς 
κολακεύσω λέγοντάς σας δτι εξ όσων περιοδι
κών πορακολουθώ  τά «Ε λλη νόπ ουλα » είναι γιά 
μέ τό τερπνώτερον.
Λεύκάς 28 Δεκεμβρίου 1931.

ΚΙΚΗ ΚΟΝΤΟΠΡΙΑ 

* * *

Π ρός τήν Διεύθυνσιν τοΰ περιοδικού 
«Τά Ε λλη νόπουλα »

Μέ άφάνταστη χαρά άρπαξα άπό τά χέρια 
τοΰ επισιάτου τοϋ Γυμνασίου μας τά φύλλα τοΰ 
περιοδικού σας τά όποια  μοΰ άποστείλαιε. Π ε
ριττό δέ είναι νά σάς πώ δτι τά κατέφαγα μέ 
τό διάβασμα.

Π ολλοί συμμαθηταί μου πού τά είδαν έσπευ- 
σαν άμέσως νά τάγοράσουν, γιατί πρώτη φορά 
έβλεπαν έ'να τέτοιο πλούσιο παιδικό περιοδικό. 
Τό ταχύιερο θά  σπεύσω νά έγγραφώ συνδοο- 
μητής.

Μ εγαλόπολις 6 Δεκεμβρίου 1931.

ΙΙΑΝΟΣ ΣΤ,ΡΛΤΗΓΕΑΣ

μάς γιά τά «Ελληνόπουλα»
’Αγαπητά μου «'Ε λληνόπουλα»,

Τ ό περιοδικό σας είναι ιό  καλλίτερο καί δια- 
σκεδαστικάκερο περιοδικό πού υπάρχει στόν τό 
πο μας.

Ε ίναι ένας πραγματικός σύντροφος γιά  μάς τά 
παιδιά καί τό περιμένουμε μέ μεγάλη χαρά κι’ 
ανυπομονησία.

"Ολο τ ίλ λ α  περιοδικά μπροσιά  σας είναι ένα  
μηδέν, μόνον έσείς μάς προσφέρετε πραγματι
κή άπόλαυσι καί άγιιλλίασι, γ ι ’ αύτό θέλω  νά  
ξέρετε π ό ς  θά μείνω π ά νια  γιά  σά; έ'νας πιστός 
κι’ άφοσιωμένος φίλος.
’Α θήναι ’Ιανουάριος 1931.

Γ. ΔΗ ΜΗΤΡΑ ΚΟΠΟΥΛΟΣ

’Α γαπητά «Ε λλη νόπ ουλα » ,
Δέν μπορώ νά σά; περιγράψω τήν χαρά μου 

σάν έ'λαβα τό φύλλο σας.
Τόσο χάρηκα πού άφησα τήν εργασία μου 

καί πήρα τό περιπόθητο γιά μένα  περιοδικό καί 
άρχισα νά τό διαβάζω μέ τόσο κέφ: ώστε σέ μιά 
ώρα τό εί,ζα τελειώσει.
Λάρισσα Δεκέμβριο." 1933.

Ν. ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΣ

’Αγαπητά, «Ε λλη νόπουλα »,
Μ όλις προχθές περνώ ντας άπό τό βιβλιοπω 

λείο  τής πόλεώς μας είδα  μερικά περιοδικά με
ταξύ τών οποίων ήιο  καί τό περιοδικό σας «Τά  
Ε λλη νόπ ουλα » .

'Η  περιέργεια καί ή ονομασία των μέ έκαμαν 
νά ίΐσέλθω  στό βιβλιοπω λείο καί νά τό ζητήσω.

“Αρχισα νά τό ξεφυλλίζω  καί σέ κάθε φ ύλλο  
ή έ'κπληξίς μου καί ή ίκανοποίησίς μου γινόταν  
πιό μεγάλη.

Τ ό κάθε τι πού γράφει έ'χει ένδιαφέρον καί 
λυπούμαι πού δέν σάς ε ίχα  ίδή νωρίτερα.

’Αλλά τό ίδιο  κάμει, σιγά - σιγά θ ’ άγοράζω  
καί τά πρώτα σας φύλλα κι’ έτσι θά καταννοή
σω δλο τόν μηχανισμό τής συνεργασίας καί θά  
παρακολουθήσω τά τερπνά καί ώραία μυθιστο- 
ρήματά σας.

’Από τώρα καί είς τό έξής θά  είμαι πραγματι
κός συνεργάτης γιά τήν διάδοσι τοϋ περιοδι
κού σας.
Κέρκυρα Σ επιέμ βριος 1933,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΙΙΙΕΡΗΣ

XXX

'Αγαπητά «Ε λληνόπουλα»,
Δέν ξέρετε μέ πόση αγω νία σάς περιμένουμε  

κάθε δεκαπενθήμερο. Μ αζευόμεθα δλοι στό 
πρακτορείο καί άγωνιοϋμε γιά  τό τραίνο.

Έ ά ν φθάσετε εγκαίρως τί χαρά, έάν έχετε 
δμως καθυστέρησι ή άπβλπισία μας είναι άπε- 
ριγραπτη.
Τρίκχαλα 11 Νοεμβρίου 1933.

ΤΑΚΗΣ ΤΣΑΤΣΟΣ

’Αγαπητά «‘Ελληνόπουλα»,
Δέν φ αντάζεσθε τήν χαρά μου πού γιά πρώτη 

φορά προχθές στό σπίτι τού φίλου μου Νίκου 
Ώ ρολογοπούλου σά: έγνοίρισα. Ή τ α ν ε  Κυρια
κή πρωΐ καί είχα  πάει στο σπίτι τού φίλου μου 
Νίκου γιά νά πάμε στήν Εκκλησία.

Μόλιο μπήκα στό διομάτιο, έπάνω οτό τραπέ
ζι είδα  ένα  περιοδικό μέ τήν επιγραφή «Τά  
Ελληνόπουλα». Χωρίς νά χάσω καιρό τόν ρώ
τησα γιά  τό περιοδικό σας. Μέ λίγες γραμμές 
ό Νίκος μοϋ έξέθεσε τό καλό περιεχόμενο τού 
περιοδικού σας. Τότε καί γώ ξεφώνισα. «Ναί, 
θά τά παίρνω τ ά ‘Ελληνόπουλα καί άπό τώρα 
εις τό εξής θά  είμαι ένας άπό τούς πιό καλού; 
καί πιστού: φίλους των.
Λάρισσα 28 Ό κτω μβρίου 1933.

ΚΡΕΩΝ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

Hi &  '*

'Αγαπητά «Ε λλη νόπουλα»,
Μέ μεγάλη μου εύχαρίστηςι παρατηρώ δτι ή 

ΰλη σας αύξάνεται καί καλλιτερεύει κάθε δεκα
πενθήμερο.

Δυό μήνες είναι δπου σάς λαμβάνω καί δμω; 
έμαθα τόσα πολλά καί ωφέλιμα πράγματα πού 
δέν τά περίμενα. "Ενα τέτοιο περιοδικό λοιπόν  
σάν καί σας πρέπει νά τά διαβάζοαν δλα τά 
‘Ελληνύπουλα. Δ ι’ αύτό θά  σάς διαδόμω εις τάς 
φίλας μου δσο δύναμαι περισσότερον.
Λευκός 3 Δεκεμβρίου 1933

ΟΛΓΑ ΓΑΖΗ

* * *
’Αγαπητά μου «Ε λληνόπουλα»,

Δέν ήμπορεΐτε νά φαντασθήτε με τί ά νυ ιο -  
μονησίαν περιμένω κάθε φορά τά φυλλάδιό σαο- 
ώς πού νά ελθη ή ήμέρα πού θά  έκδοθή μοϋ 
φαίνεται πώς περνοΰν αιώνες.

Ό τ α ν  τό άνοιξα καί διάβασα τέχνη, μυθολο
γία, πώς νά γνοιρίζουσε τήν 'Ελλάδα μας καί 
τόσα άλλα, ή χαρά μου ήτο άπερίγραπτος. Α ύιό  
τό περιοδικό είναι γιά  τά Ε λλη νόπουλα , είπα , 
πού φέρει πιά δνομά μας, καί εΐναι τέτοιο περιο
δικό. Τό περιοδικά αύτό πού έκδίδεται γιά  πρώ
τη φορά πρέπει νά τό ΰποστηρίξωμεν καί νά τό 
άγαπήσωμε ώς 'Ελληνόπουλα πού είμεθα . 
’Α θήναι Νοέμβριος 1933

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Σ .  ΣΒΟΡΟΝΟΥ
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(Συνέχβια άπό τό προηγούμενον)
— Τότε, φιλαράκο μου, παραξέρεις πράγ

ματα και θά  μοϋ κάνης τή χάρι νά κυττάς 
τή δουλειά σου, γιατί μή νομίζεις πώς θά 
πέσω στά δίχτυα σου σάν βλάκας.

— Γιά τήν ώρα είσθε ό δυνατώτερος, 
άλλά ποΰ ξέρετε μπορεί νά γυρίσουν τά 
πράγματα.

—’Ά ! δσο γ ι’ αυτό μήν ελπίζεις πώς θά 
μπορέση ποτέ έ'να παληόπαιδο νά νικήση 
τόν Μπίλλυ Μπλάκ.

— "Α! ώστε είσθε ό περίφημος Μπίλλυ 
Μπλάκ 6 διεθνής λωποδύτης πού αναζητεί - 
ται άπ’ δλες τίς ’Αστυνομίες τής Ευρώπης 
καί τής ’Α μερικής;

— Αυτός δ ίδιος.
— Χαίρω πολύ πού κάνω τή γνωριμία σας.
— Δέν υπάρχει κανένας λόγος νά χα ίρε

σαι έμούγκρισεν ό \|>ευτοαστυνομικός, γιατί 
αύτή ασφαλώς θά  είναι ή τελευταία σου 
περιπέτεια ώς άσσου τών ρεπόρτερ.

—Τ ί θέλετε νά πήτε;
— Περιττές ή εξηγήσεις, θά ίδής.
— Δηλαδή μ’ άλλα λόγια θά  μέ ξεμπερ

δέψετε ;
— Μήπως νομίζεις πώς θά σέ παρουσιάσω 

στόν Μ αχαραγιά;
—’Ό χ ι βέβαια. Δέν έχω τέτοια άξίωσι.
—Θ αρθής μαζύ μου! τοΰ έφώναξεν έξα

φνα δ ψευτοαστυνομικός μέ ύφος επιτακτι
κό. Πέρνα εμ π ρ ό ς! Βάζω τό περίστροφό 
μου στήν τσέπη μου καί τό κρατώ μέ τό 
χέρι μου στήν παραμικρή σου άντίστασι πυ
ροβολώ μέσα άπό τήν τσέπη.

Διέσχισαν έ'τσι τό χώλ πού ήταν γεμάτο 
άπό ταξειδιώτας, άλλά κανείς άπ’ αυτούς 
δέν μποροΰσε νά καταλάβη δτι οί δύο άν
θρωποι πού περνούσαν άπό μπροστά τους 
ήσαν δ ενας αιχμάλωτος τοΰ άλλου.

Ά φ ο ΰ  επέρασαν τό χώλ έ'φθασαν σ’ ένα 
μικρό διάδρομο καί τότε δ ληστής άνοιξε 
μία πόρτα καί διέταξε

— Πέρνα !
Π ειθήνιος δ μικρός ρεπόρτερ ύπήκουσε

καί τό δωμάτιο στό όποιον ευρεθηκαν ήτα·\ 
ή κρεββατοκάμαρα τοΰ Μπίλλυ Μ πλακ.  ̂  ̂

Τότε αυτός έ'βγαλε τό περίστροφό του απο 
τήν τσέπη του καί ε ίπ ε :

— Οί δυό μας τώρα, φιλαράκο μου. 
’Ά νο ιξε  έ'να ντουλάπι, έβγαλε ένα χονδρο 

σχοινί καί έδεσε τόν φίλον μας στερεά λέ-
γοντάς του.

— Α π ό ψ ε  θά  κάμωμε ένα μικρό περιπα-
τάκο μέ τ’ αυτοκίνητο.

Τόν ξάπλωσε στό κρεββάτι, ύστερα άνοι
ξε τήν πόρτα κ ι’ έβγήκε. ν .

*0 Ζάκ έμεινε έκεΐ αρκετές ώοες^που του 
έφάνηκαν αιώνες καί επί τέλους οταν ^ξα- 
ναήλθε δ ψευτοαστυνομικός ήταν η ώρα 
πέντε τό πρωΐ.

—-Τώρα, αγαπητέ μου διάσημε ρεπόρτερ) 
θά κάμωμε έ'ναν ώράϊο νυχτερινό περίπατο, 
μόνον πού θ ’ άναγκασθώ νά σέ περασω απο 
τό παράθυρο γιά νά μή ξυπνήσωμε τόν θ υ 
ρωρό. Κουράζεται τόσο δλη τήν ημέρα δεν 
πρέπει νά τοΰ άνησυχή κανείς τόν ύπνο
του· > , „ 

’Ά νοιξε τό παράθυρο που έβλεπε σ ενα
στενό δρομάκο έπήρε τόν Ζάκ δεμένον κα
θώ ς ήτο στήν πλάτη του διεσκέλισε τό πα
ράθυρο καί μ’ έ'να πήδημα εύρέθηκε στόν 
δρόμο μαζύ μέ τό φορτίο του.

Τό επέταξε τότε σ’ ένα αύτοκίνητο που 
στεκόταν έκεΐ κάθισε στό βολάν κι έβαλε 
έμπρός τή μηχανή. ,

Διέσχισαν τήν Α γγλική συνοικία, εφοα- 
σαν στό Καί τών 'Η νωμένων Πολιτειών καί 
δ φίλος μας άρχισε να καταλαβαίνη πως^την 
είχε πολύ άσκημα γιατί δλοι οί δρόμοι ησαν 
έρημοι καί δέν θά μποροΰσε νά έπικαλεσθή 
τήν βοήθεια κανενός. ’Έ φ θασαν στο λιμάνι 
τής Νίκαιας, έστριψαν καί ύστερα από λίγη 
ώοα τό αύτοκίνητο εσταματησε.  ̂ 3

~Ό  Μπίλλυ έκύτταξε τό ρολόγι του κι ε- 
ψ ιθύρισε :

— Πεντέμισυ, άς κάμουμε γρήγορα, γιατί 
δπου κι’ άν είναι θά βγή ο ήλιος !

Π ράγματι είχε άρχίση νά γλυκοχαραζη

καί ή θάλασσα έρόδιζε απαλά. Ό  Μπίλλυ 
Μπλάκ άρπαξε τόν Ζάκ τόν φορτώθηκε 
στόν ώμο του κι’ έτράβηξε πρός τό μέρος 
τών βράχων μέ βήμα βιαστικό.

Ό  Ζάκ μέ δλο του τό θάρρος τά είχε 
κυριολεκτικώς χαμένα γιατί είχε πιά  μαν- 
τεύση τά καταχθόνια σχέδια τοΰ ληστοϋ 
καί ήξευρε τί τόν έπερΐμενε.

Ό  Μπίλλυ έπροχωροΰσε μέ μεγάλη ψυ · 
χραιμία δταν ακούσε κρότον αυτοκινήτου 
καί στάθηκε απότομα άκουμπώντας κατά 
γή ί τό φορτίο του

Σέ λίγο τό αύτοκίνητο έστάθμευε πίσω 
άπό τούς βράχους καί άκούσθηκαν ομιλίες·:

*— Τ ί θέλει δώ αύτό ιό  αύτοκίνητο.
«—’Έ χει τό ύφος έγκαταλελειμμένο
<— Ό χ ι  ή μηχανή του είναι ζεστή.
«— Ποΰ είναι λοιπόν δ ιδιοκτήτη: του ;
«— Σάν ύποπτο μοΰ φαίνεται. Ά ν  ψ ά

χναμε λίγο...
Ό  Ζάκ δέν θέλησε πολύ ν ’ άντιληφθή 

δτι τό αυτοκίνητο πού είχε σταθμεύσει κον
τά τους ανήκε σέ αστυνομικούς καί έ'βγαλε 
μιά φωνή γιά νά τούς δδηγήση :

— Τρέξτε νά πιάσετε τόν Μπίλλυ Μπλάκ !
— Φθάσαμε εγκαίρως, είπε ένας _άπό 

τούς νεοελθόντας βλέποντας τόν Ζάκ δε
μένον.

— Ά κριβώ ς. Ψάξτε στις τσέπες του νά 
,βρή τε τό μαΰρο διαμάντι τοΰ Μαχαραγιά.

Μιά ώρα αργότερα δ Μ αχαραγιάς ελάμ- 
βανε τό διαμάντι του, δ Μπίλλυ Μπλάκ έ- 
κλείνετο στάς φύλακας καί ό «Παρατηρη
τής» έκυκλοφοροΰσε είς έκτακτον έκδοσιν 
μέ τήν ύπόθεσιν τοΰ μαύρου διαμαντιού.

Τό μυστήριον τοϋ Ζ ω ολογικού  κή π ου .

—Ε ίμαι πολύ εύχαριστημένος άπό σένα, 
αγαπητέ μου Ζάκ, είπεν δ διευθυντής τοΰ 
«Παρατηρητοΰ» καί σέ λίγο καιρό ιθά σοΰ 
άναθέσω τό αστυνομικόν ρεπορτάζ μέ δι
καίωμα νά προσλάβης ύπό τάς διαταγάς 
σου δσους αστυνομικούς ρεπόρτερ θέλεις 
καί νά έχωμε τακτικά έ'να πλήρες άστυνομι- 
κόν δελτίον συντεταγμένο άπό σένα καί τό 
έπιτελεΐον σου. Δηλαδή είναι κάτι πού π ρ ώ 
τη φορά γίνεται σέ εφημερίδα καί θά τό 
δργανώσης έσύ. Ά λλ ά  θά τά ξαναποΰμε 
αύτά. Γιά σήμερα σοΰ αναθέτω μιά άλλη

σπουδαία ύπόθεσι. Εξαφανίστηκε δλθ)ς μυ- 
στηριωδώς άπό τόν Ζωολογικό Κήπο τοΰ 
Φράνκ-Φόρ-λέ-Μ άϊν μία θαυμασία μαύρη 
πάνθηρ. Τό κλουβί της εύρέθηκε κλειστό 
καί ή κλοπή έ'γινε φαίνεται στό διάστημα 
τής νυκτός. Οί έ'ρευνες τής Αστυνομίας ά- 
πέβησαν μάταιες καί δλο τό Φράνκ-Φόρ 
είναι άνάστατο. Τ ί λές θά καταφέρης ν’ ά- 
νακαλύψης τίποτε;

—Π ρέπει νά πάω επί τόπου, κύριε διευ- 
θυντά καί τότε θά σάς π ο.

— Κατεργαράκο, σοΰ κάνει γοΰστο έ'να 
ταξειδάκι στή Γερμανία..

— Ε ίναι δ μόνος τρόπο; ν ’ άνακαλύψω 
κάτι. Ά π ό  τό Παρίσι τί θέλετε νά κάμω;

— ’Έ χεις δίκηο. ’Ά λλω ς τε αύτή ήταν 
καί ή δική μου πρόθεσις νά σέ στείλω στό 
Φράνκ-Φόρ. Δέν έχομε πολλές έπικαιρότη- 
τες τώρα, τά πολιτικά είναι στάσιμα, ώστε 
πρέπει νά βρούμε κάτι ενδιαφέρον γιά τούς 
άναγνώστας μας.

Ά ν  ί άπαντήσεως ό Ζ·χκ έξεκρέμασε τό 
ακουστικόν τοΰ τηλεφώνου :

— Μέ την άδειά σας, κύριε διευθυντά· 
Έ μ π ρ ό ς ! δεσποινίς, δόστε μου παρακαλώ 
τήν αεροπορική Ε τα ιρεία  Φαρμάν. Έ μπρός! 
σά; παρακαλώ υπάρχει’ αεροπλάνο σήμερα 
γιά τό φράνκ-Φόρ;

^■«Μάλιστα, κύριε φεύγει σέ πενήντα λε
πτά τή ; ώρας.

— Πενήντα λεπτά. Ώ ραΐα . Έ χ ω  καιρό 
νά έτοιμασθώ. Κρατήστε μου μιά θέσι πα
ρακαλώ.

— Θά προφθάσης; τόν ρώτησε δ Διευ
θυντής του ανήσυχος.

— ’Ώ  βέβαια. Ή  βαλιζα μου είναι π ά ν 
τα έτοιμη καί μέ περιμένει κάτω στό χωλ.

— «Πέρνω βλέπετε τά μέτρα μου γιά  νά 
είμαι έτοιμος σέ κάθε στιγμή ’Ά λλη  βαλίζα 
έτοιμη βρίσκεται στό σπίτι μου.

— Είσαι σπουδαίος, Ζάκ, λοιπόν, καλό 
ταξεΐδι καί καλή επιτυχία 1

Σ τις 4 τό απόγευμα τήν ίδ ια  μ?ρα δ μ ι
κρός μας φίλος έφθανε στό άεροδρόμιον 
τοΰ Φ ράνκ-Φ όρ καί τό αύτοκίνητο τής Ε 
ταιρείας τόν μετέφερε στήν πόλι δπου και



έσπευσε νά κράτηση δωμάτιο σ’ ένα άπό τά 
καλλίτερα ξενοδοχεία.

“Αφησε εκεί τίς αποσκευές του και έ'σπευ- 
σεν άμέσως στόν Ζωολογικό Κήπο.

Κόσμος πολύς ήταν συγκεντρωμένος, 
πλήθος περιέργων και έσυζητοϋσαν τά τής 
μυστηριώδους έξαφανίσεως τοϋ θηρίου.

Ό  Ζάκ είδε κ ι’ έπαθε ωσπου νά μπο- 
ρέση νά πλησιάση καί ν’ άκούση τήν άνά- 
κρισι πού έκαναν εκείνη ακριβώς τί στιγμή 
οί αστυνομικοί στούς φύλακας τοϋ ζωολο
γικού κήπου...

’Έ ξαφνα ενας Αστυνομικός άνεγνώρισε 
τόν μικρό ρεπόρτερ καί είπε:

— “Α! βλέπω δτι ό Γαλλικός τύπος έν- 
διαφέρεται. Μ ήπως έχετε τήν άξίωσι δτι θά 
μπορούσατε νά μάς διαφωτίσετε κύριε άσε 
τών ρεπόρτερ;

— Δέν έχω καμμιά άξίωσι, κύριε αστυνό
με, άπήντησεν ό Ζάκ μέ πολύ θάρρος, μό
νον θά  προσπαθήσω κι’ εγώ άπό τή μεριά 
μου νά άνακαλύψω κάτι καί ποιός ξέρει ϊσως 
το επιτύχω πριν άπό σας.

— Σοΰ έχουν μία αναίδεια αύτοί οί Γ ά λ 
λοι δημοσιογράφοι, είπεν ό αστυνομικός 
καί έπρόσθεσε μέ άρκετή είρωνία. "Οπως 
δήποτε σάς εύχομαι νά επιτύχετε καί γιά νά 
σάς βοηθήσω νά σάς πώ δ,τι έκατορθώσαμε 
νά ιιάθίομε ως τώρα.

— Είσθε πολύ υποχρεωτικός.
— ’Ιδού μέ λίγα λόγια. Τό κλουβί τής 

πάνθηρος εύρέθηκε κλειστό χωρίς καμμιά 
ένδειξι παραβιάσεως τής κλειδαριάς τό ίδιο 
καί στό περίπτερο, μέσα στό όποιον εύρισκό- 
ταν τό κλουβί. 'Η  πόρτα του κι’ αύτή ά θ ι
κτη.

— ’Ακούστηκε κανένας κρότος τή νύχτα;
— ’Ό χ ι τίποτε.
— Τό φυλακεϊον είναι μακρυά έπό τό πε

ρίπτερο ;
— Πενήντα μέτρα μόλις.
— Απο κεΐ μπορεί ν ’ άκουσθούν τά 

μουγκρίσματα τοΰ θηρίου;
— Βέβαια, μάλιστα στήν ησυχία τής νύχτας.
—'Ώ στε τό θηρίο δέν έμούγκρισε διόλου. 

Καί τί έκανε τήν ώρα τής περιπόλου.
— Έ κοιμόταν δπως καί τ’άλλα θηρία.
— Έ μούγχριζε ποτέ τή νύχτα ή πάνθηρ;
— Δέν έσκέφθηκα νά κάνω τέτοια έρώτη- 

σι. ’Ά ν  θέλετε ρωτούμε άμέσως. Σ μ ίθ , είχε 
τή συνήθεια νά μουγκρίζη τίς νύχτες ή 
πάνθηρ ;

— Μάλιστα, κύριε αστυνόμε, ή Νόρα ήταν 
πάντα ανήσυχη. Τ ίς νύχτες ένιαούριζε άγρια 
καί τή μόνη νύχτα πού δέν άκούστηκε ήταν 
τή νύχτα τής έξαφανίσεώς της.

— Περίεργο α ύ ιό ! έκαμεν ό Ζάκ καί έ- 
τόλμησε νά ρωτήση ά π ’ ευθείας τόν φύλακα: 
Ή  Νόρα ήταν κα κ ιά ;

— Κακιά, Δηλαδή θέλετε νά πήτε άγρια; 
Ή τ α ν  λίγο γιατί ήταν νεοφερμένη καί δέν 
είχε συνηθίση άκόμη τή σκλαβιά. Καί οί 
τολμηρότεροι δαμασταί έφοβοϋντο νά μποΰν 
στό κλουβί της.

—Π οιά είναι ή γνώμη σας γιά τήν έξα- 
φάνισι;

— Δέν εχω καμμιά γνώμη, κύριε, δέν κα
ταλαβαίνω πώς έ’γινε αύτό. Μά δέν φαντά

ζομαι νά πρόκειται περί κλοπής, γιατί τά 
κλειδιά δλα τά έχομε εμείς.

— Κ ι’ δμως δέν εξατμίσθηκε σάν σαπου
νόφουσκα.

— Δέν μπορώ νά καταλάβω τίποτε.
— Καί σείς, κύριε αστυνόμε, τί λέτε; ΙΙοία 

είναι ή γνώμη σας;
— Οΰτε εγώ εχω γνώμη σάς βεβαιώ. Μοΰ 

φαίνεται πολύ παράξενη δλη αύτή ή ιστο
ρία καί διερωτώμαι άν υπήρξε πραγματικώς 
ποτέ αύτή ή πάνθηρ.

— Π ραγματικώς υπήρξε;
— Τί λέτε, κύριε, είπε παρεμβαίνων ό 

φύλαξ, δπως σάς βλέπω καί μέ βλέπετε.
Ό  Ζάκ εύχαρίστησε τόν αστυνομικό καί 

τοϋ έζήτησε τήν άδεια νά έπισκεφθή τά 
κλουβιά.

Ό  αστυνομικός έδωσε τήν άδεια καί διέ
ταξε τόν φύλακα να όδηγήση τόν Ζάκ.

Στόν δρδμο ό φ ίλο; μας άπηύθυνε διά
φορες ερωτήσεις:·

— Πόσα κλειδιά εχει τό περίπτερο;
— Δύο, αύιό πού κρατώ έγώ κι’ εκείνο 

πού έχομε κρεμασμένο στό ταμπλώ τοΰ φυ- 
λακείου.

— "Οσιε τό ένα κλειδί τό είχατε σείς ε
κείνη τή νύ χτα ;

— Εγώ, μάλιστα. Δέν τώβγαλα άπό τήν 
τσέπη μου.

— Κ αί τό άλλο ;
—  Ή τα ν  κρεμασμένο στήν θέσι του.
— Είσθε βέβαιος πώς δέν τό πείραξε κα

νείς ;
— Βέβαιος, άλλως τε θά είναι άκόμη έκεΐ.
— Είναι βέβαιον πώς δέν έκρέμασαν κα

νένα άλλο κλειδί στή θέσι εκείνου;
— Αύτό δέν τό σκεφθήκαμε.
— Δέν τό σκέφθηκε δ άστυνόμος!
Π ώ ς είναι δυνατόν; Σ τή  θέσι του θά τό 

είχα κάμη πριν άπό κάθε τι, άλλο. Πάμε 
άμέσως σάς παρακαλώ νά έξετάσωμε.

— Π ριν πάμε στά κλουβιά;
-—Ναί πρίν, άν είνα ι δυνατόν.
Ό  φύλαξ ώδήγησε τόν Ζάκ στό μέρος 

πού ήσαν κρεμασμένα τά κλειδιά.
Ό  φίλος μας έξεκρέμασε τά κλειδιά τά 

συνέκρινε μ’ εκείνα πού είχε ό φύλαξ καί 
τοΰ τά έδωσε λέγοντας;

— Δέν είναι δμοια. “Εχουν μικρές ανε
παίσθητες παραλλαγές, άλλά σάς παρακαλώ 
ν’ ανοίξετε μ ’ αύτά τά κλουβιά καί τό πε
ρίπτερο.

Ό  φύλαξ ώχρίασε.
— Νά τά άλλαξαν λοιπόν: έφιθύρισε.
— ’Έ τσ ι φαίνεται, φίλε μου. Αύτός πού 

έκλεψε τόν πάνθηρα άλλαξε κα ίτά  κλειδιά. .
— Μά πώς εΐναι δυνατόν;
— Καί δμως.
— Καλά πώς μπόρεσε νά μπή δώ μέσα 

χωρίς νά γίνη άντιληπτός;
— Ε ίσθε αστείος. Έ πή ρα ν κοτζάμ πάν

θηρα καί δέν έκατάλαβατε τίποτε καί σάς 
φαίνεται παράξενο πού δέν έκαταλάβατε 
ποιός άλλαξε τά κλειδιά.

— ’Έ χετε δίκηο.
—" 9 σ™ κ(*τι “ 0'/̂ 'ζ°Μ·ε καταλαβαίνω - 

με. Αύτό ομως δέν μάς βοηθεΐ νά καταλά- 
βωμε πώς έπήραν οί κλέφτες τήν πάνθηρα 
χωρίς νά κάνουν κρότο.

Έ πήγα ν πρός τό μέρος πού ήσαν τά κλου
βιά καί δ φύλαξ έδειξε έ'να πού ήταν άδειο.

— Έ δώ  ήταν ή Νόρα είπε:

Ό  Ζάκ έκύτταξε προσεκτικά χάμω.
— Προσέξατε, ερώτησε ό Ζάκ άν υπάρ

χουν στό χώμα ΐχν ΐ| βη ιιά ιω ντής πάνθηρο:;
- -Δ έν  υπάρχουν άπήντησε ό φύλ’<κας.
— Καί είς τόν κήπο;
— Ούτε στόν κήπο. Προσέξαμε ε; άλλου 

ίχνη βημάτων ανθρώπινα, άλλά έπειδί) π ο 
λύς κόσμος έπεσκέφθη κατά τό απόγευμα 
τό περίπτερο δπου βρισκόταν ή πάνθηρ, ή 
παρατήρησίς μας αύτή δέν μάς χρησιμεύει 
τίποτα.

— ’Έχετε δίκαιο, άλλά εξ άλλου είνε α 
δύνατον νά μή άφησε καί ή πάνθηρ, ίχνη, 
δέν πιστεύω νά έχη φτερά.

Έ ν  τώ μεταξύ ό Ζάκ έπλησίασε περισσό
τερο στό κλουβί καί ωσφράνθη τήν άτμό- 
σφαιρα σάν κάτι νά τοΰ μύριζε

—Τά κλουβιά τών θυρίων μυρίζουν συ
νήθως σάν φαρμακεία ;

— Σάς μυρίζει σάν φαρμακείο;
— Ναί.
—"Ισως είναι τό απολυμαντικό πού ρί

χνομε.
— Δέν μυρίζει άπολυμαντικό. ”Α! τό βρή

κα. Τώρα καταλαβαίνω γιατί δέν άφησε 
πατήιιατα ή πάνθηρ. Τήν κοίμησαν μέ χλω
ροφόρμιο. Τώρα έξηγοΰνται δλα. Τήν κοί
μισαν καί τήν πήραν ύστερα στά χέρια κ ι’ 
έφυγαν, νά γιατί δέν βλέπομε τά πατήματά 
της·

Ε ίσθε σπουδαίος, κύριε, έ'καμεν ό φύλαξ 
μέ θαυμασμό, κανείς δέν τώχε σκεφτή αύτό.

— Ναί άλλά μένει άκόμη ν’ άνανακαλύ- 
ψωμε τόν κλέφτη καί τό μέρος πού έπήγαν 
τήν πάνθηρα.

Τή στιγμή εκείνη ένα άγριο νιαούρισμα 
άκούστηκε καί ό φύλας τινάχθηκε.

— Ε ίν ’ αύτή! έφώναξε, ή Νόρα. γνωρίζω 
τή φωνή της...

’Έψαξαν τριγύρω, στό μέρος πού είχε ά- 
κουσθή τό νιαούρισμα καί τί νά ίδαϋν ή 
πάνθηρ βρικόταν σ' έ'να κλουβί εγκαταλε- 
λειμένο πού βρισκόταν σέ μιά γωνιά τοΰ 
περιπτέρου.

— Διάβολε! Ποιός τήν έβαλε σ’ αύτό εό 
κλουβί πού δέν έχει ούτε καν κλειδαριά καί 
είπεν ό φύλαξ κατατρομαγμένος καί ό Ζάκ 
έσκασε στά γέλια.

— Κάποια φάρσα ήταν, είπε.Καί διόλου ά- 
πίθανον οί δράσται νά εΐναι τίποτε φοιτηταί.

Πράγματι αύτό είχε γίνει καί γιά μιά ά
κόμη φορά ό Ζάκ Ρομπέρ είχε συντελέση 
στή λύσι τοΰ μυστηρίου (’Ακολουθεί)
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S A N I  Η Μ Ο Υ Ν Α  Π Π Α Π Α Η

Έ χο υ ν  περάσει πάνω από δέκα χρόνια. 
Κ ι’ δμως τό θυμούμαι άκόμη τόσο ζωηρά, 
σάν νάτανε τώρα δά, κ ι’ εγώ νάμουν π α ι
δάκι τεσσάρων χρονών άκόμη.

Δέν βρίσκω άλλη άνάμνησί μου πιό πα- 
λαιά ά π ’ αυτήν. Ε ίναι ή πρώτη θΰμιση πού 
έφύλαξα άπό την παιδική μου ηλικία καί 
πού θά τήν κρατήσω—σάν ενα παράξενο 
φυλαχτό—σ ’ δλη μου τή ζωή.

Και πριν άπό κείνη τήν ηλικία θά  είχα 
κάνη, βέβαια, πολλές άταξίες, καί θά είχα 
λυπήση συχνά τή μητέρα μου. Μά δέν τίς 
θυμούμαι πιά. Ε κείνη  δμως τή φορά ήταν 
άλλο. Δέν ξέρω άν μοΰ έμεινε ζωηρή ή άνά- 
μνησή του γιατί ήμουν πιά τεσσάρων χρο
νώ ν,—άρκετά μεγάλος δηλαδή γιά νά συγ
κρατώ στό μυαλό μου παραστάσεις γεγονό
των πού μοΰ έ'καναν εντύπωση— ή γιατί 
συγκλόνισε τήν παιδική μου ψυχή ή λύπη 
τής μητέρας μου.

’Έ παιζα  μέ τό άδελφάκι μου στόν κήπο 
τοϋ σπιτιού μας.

'Υ πήρχε έκεΐ μία περιοχή δπου μάς ήταν 
άπηγορευμένο νά πλησιάζομε. Μ ά—ϊσως 
γ ι’ αύτό—ήταν τό όνειρό μου. Κατάντησε νά 
τό βλέπω στόν ύπνο μου πώς άνοίγω τήν 
καγκελωτή τήν πόρτα καί μπαίνω μέσα στή 
γωνιά εκείνη τοΰ κήπου μας.

Μά ποτέ στό ξύπνιο μου δέν τάχα κατα- 
φέρη. Ή  πόρτα έκλεινε πάντα μέ σύρτη 
πού ήταν πολύ ψηλά γιά τό μικρό μου άνά- 
στημα.

Περιοριζόμουνα λοιπόν νά κυττάζω μέσα 
άπό τά κάγκελα

Τ ί όμορφα πράγματα έφτιαχνε έκεΐ μέσα 
ή παιδική μου φαντασία !

Ή τ α ν ε  σάν τό πιό φανταχτερό, τό πιό 
μυστηριώδες δάσος εκείνο μέ τίς τριαντα
φυλλιές δπου άνθιζαν τά κατακόκκη'α τρι
αντάφυλλα, τά δενδρολίβανα, ή μαργαρίτες, 
ενφ τά σκαθάρια τριγυρνούσαν κατά γής, 
καί ή πεταλοΰδες πετοΰσαν, καί ή μέλισσες 
βομβοΰσαν άπό λουλούδι σέ λουλούδι.

Μά εκείνο πού μοΰ έκανε τήν πιό μεγά
λη εντύπωση ήταν ή στέρνα μέ τούς φρύ- 
νους. Μού φαινόταν πελώρια, σάν καμμιά

τεχνητή λίμνη, ϊσως δέ έκεΐ μέσα νά κα
τοικούσαν καί ή νεράιδες τών παραμυθιών 
τής γιαγιάς μου.

Πώς νά τά ίδώ δμως άπό κοντά αύτά τά 
ι^αυμάσια πράγματα, άφού ή πόρτα ή καγ- 
κελένια ήταν πάντα κλειστή ;

Μιά μέρα δμως έτυχε νά έρθουν κάτι 
γνωστές τής μητέρας μου γιά επίσκεψη.

Ή τ α ν  στόν κήπο καί μάλιστα στή γωνία 
εκείνη πού ήταν πάντα κλειστή γιά μένα.

Έ ν φ  δμως ή μητέρα μου άποχαιρετοΰσε 
τίς φίλες της, κι’ άνέβαινε βιαστικά στό 
σπίτι γιά νά ντυίΐή για έ'ξω, ξέχασε νά βάλη 
σάν πάντα τόν σύρτη.

Ό  παράδεισος τής φαντασίας μου ήταν 
άνοιχτός μπροστά μου ! Ά κόμη θυμούμαι 
τό καρδιοχτύπι μου καθώς έσπρωχνα τήν 
πόρτα κι’ έμπαινα στήν γωνία τών θαυμά
των.

Τί νά πρωτοκάμω ; Ν ά μαζέψω σκαθάρια, 
νά κόψω τριαντάφυλλα ή νά κυνηγήσω πε
ταλοΰδες ;

Προτίμησα τούς φρΰνους. Καί χαμένος 
σχεδόν άνάμεσα στις φουντωτές τριανταφυλ
λιές καί στά δενδρολίβανα, προχώρησα ώς 
στήν στέρνα.

Μά καθώς έ'σκυψα, γλύστρησα στό βρεγ
μένο πεζούλι τής μικρής στέρεας κι’ έπεσα 
μέσα στό νερό.

Τά ξεφωνητά μου άναστατώσανε δλους. 
Ή  μητέρα μου, κατακίτρινη, τρομαγμένη, 
μπερδεύοντας τά λόγια της άπό τήν ταραχή 
της, έτρεξε πρώτη, με άνέσυρε άπό τό νερό, 
μ άρπαξε στήν άγκαλιά της καί μ’ έφερε 
φιλώντας με καί μαλλώνοντάς με μαζύ άπά
νω στό σπίτι.

Μ ’ άλλαξε, μέ ξάπλωσε στό κρεββάτι, 
μέ κουκούλωσε μέ κουβέρτες.

Μά τής είχα θυμώση. Γιατί; Επειδή 
μοΰ διέκοι^ε τή διασκέδαση, ή επειδή μέ 
μάλωσε γιά τήν άταξία μου πού τήν είχε 
τρομάξη ; Καλά καλα κι’ έγώ δέν ήξευρα.

’Έ κλεισα τά μάτια κάνοντας τόν κοιμι
σμένο.

Γονάτισε πλάϊ στό κρεββάτι μου, καί χαϊ
δεύοντας με απαλά γιά νά μή μέ ξυπνήση

‘Π Ω Ϊ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΜ Ε 
ΤΟΝ Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Α  EN O S ΑΝΘ ΡΩ Π ΟΥ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΩΣ ΦΟΡΕΪ ΤΟ ΚΑΠ ΒΛΑΟ  TOY, ΕΐαΣ Π ΕΡΠ ΑΤΕΙ,
HOS ΚΤΕΝΙΖΕΤΑΙ ΚΛΠ.

'Ό τα ν  ταξειδεύοτε μέσα σέ τραίνο ή βα
πόρι ή τράμ προσπαθήστε νά εξετάζετε τούς 
συνταξειδιάκες σας τόσο καλά, ώστε νά μή 
σάς ξεφεύγη ούτε ή παραμικρή λεπτομέ
ρεια. Π ρέπει νά εξετάζετε τό πρόσωπό τους 
τά ροΰχα τους, τόν τρόπο μέ τόν όποιον 
βαδίζουν κτλ. ούτως ώστε νά μπορείτε νά 
τά περιγράψητε δλα αύτά έπειτα μέ δλη 
τήν άκρίβεια.

Ε π ίσ η ς προσπαθήστε νά εξακριβώσετε 
άπό τό εξωτερικό τους καί άπό τόν τρόπο 
τής συμπεριφοράς τους άν εινε πλούσιοι ή 
φτωχοί. Αύτό μπορείτε εύκολα νά τό κατα
λάβετε άπό τά παπούτσια τους. Ε π ίσ η ς 
κυττάξτε νά ίδήτε άν φαίνονται ευχάριστη - 
μένοι, άρρωστοι η έχουν ανάγκην άπό βοή
θεια . Έ νώ  κάνετε δμως δλ’ αύτά, δέν πρέ
πει νά τούς δώσετε νά εννοήσουν δτι τούς 
εξετάζετε, γιατί άν σάς πάρουν μυρουδιά 
οί κόποι σας πήγαν χαμένοι.

Κάποτε ένας μυστικός άστυνόμος άνεκά- 
λυψε έναν εγκληματία έξιτάζοντας τά πα 
πούτσια του χωρίς νά τόν κυττάξη στό πρό-

— επειδή πίστευε πώς κοιμόμουνα—ψ ιθ ύ 
ριζε μονολογώντας :

— Παιδάκι μου! Π ήγα νά σέ χάσω, μι- 
κρούλι μου ! Καί σέ μάλλωσα, χρυσό μου 
άγόρι. .

"Ενας κόμπος ανέβηκε στό λαιμό μου. 
Μά τό παιδιάτιπο πείσμα μου δέν μέ άφινε 
νά ξεσπάσω σέ κλάμμα, δπως ήθελα, νά ση · 
κωθώ νά πέσω στήν αγκαλιά της, νά τήν 
φιλήσω καί νά τής πώ πόσο τήν αγαπούσα.

Καί ποτέ δέν τής τό είπα !
Τώρα άκόμη—κι’ ας πέρασαν άπό τότε 

άπάνω άπό δέκα χρόνια— συχνά μέσα στόν 
ύπνο μου ξαναζωντανεύει ή ώρα έκείνη καί 
ξυπνάω μέ τή λαχτάρα νά πέσω στήν αγκα
λιά τής μητέρας μου, νά τή φιλήσω καί νά 
τής πώ πόσο λυπόμουνα πού τήν έκαμα νά 
πόνεση. .

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

σωπο κι’ έτσι δ εγκληματίας δχι μόνο δέν 
τόν ύποπτεύθηκε, άλλά καί έτράβηξεν ήσυ
χος στό μέρος πού ήταν καί οί άλλοι σύν
τροφοί του καί έτσι άνεκαλύφθη δλη ή 
συμμορία.

Τό νά παρατηρήτε τούς άλλους καί νά 
τούς έξετάζετε καλά σέ βαθμό πού νά μπο
ρείτε νά διαβάζετε τόν χαρακτήρα καί τίς 
σκέψεις τους είνε κάτι άπολύτως άναγκαΐο 
σέ κάθε παιδί, σέ κάθε άνθρωπο.

Φαντασθήτε πόση άξία θάχη γιά σας 
δταν μεγαλώσετε νά μπορείτε νά καταλα
βαίνετε μέ τί είδους άνθρωπο έχετε νά κά
μετε, σ’ δτι επάγγελμα καί άν έπιδοθίΐτε 
ή γνώση αύτή θά  σάς είνε πλέον ή πολύτι
μος. Θά ξέρετε νά πήτε αν αύτός πού έρ
χεται νά σάς πουλήση κάτι είνε ειλικρινής 
ή άγύρτης πού ζητάει νά σάς γελάση. Θά 
ξέρετε άν πρέπει νά έμπιστευθήτε ή δχι τόν 
τάδε άνθρωπο κτλ.

Λένε πώς είνε εύκολο νά πή κανείς τόν 
χαρακτήρα ενός ανθρώπου από τόν τρόπο 
μέ τόν δποΐο φορεΐ τό καπέλλο του. ’Ά ν 
θρωπος πού φορεΐ έλαφρά στραβά τό κα
πέλλο του δείχνει χαρακτήρα άνοιχτόκαρδο. 
’Ά ν  τό φορεΐ πολύ στραβά, είνε ένας κα
τεργάρης, ένας άγύρτης ή μόρτης δπως λέμε 
κοινώς, άνθρωπος πού δανείζετε πολύ εύ
κολα άλλά πολύ δύσκολα πληρώνει τά χρέη 
του. Ά ν  φορεΐ τό καπέλλο ίσια, καλά χ ω 
μένο στό κεφάλι του δείχνει άνθρωπο τίμιο^ 
μεν, άλλ’ δχι πολύ άνοιχτομάτη καί έξυπνο.*

'Ο  τρόπος μέ τόν όποιον ένας άνδρας 
ή μιά γυναίκα βαδίζουν, άποτελεΐ συχνά 
άσφαλή δδηγό γιά τό χαρακτήρα τους. Π α 
ρατηρήστε τόν ενεργητικό άνθρωπάκο μέ 
τά κοντά καί γρήγορα βήματα, πού βαδίζει, 
κινώντας ζωηρά τά χέρια του, τό άκανόνι- 
στο βήμα τοϋ νευρικού άνθρώπου’ τό άργό 
καί άόριστο βήμα τοΰ χαζοΰ καί τεμπέλη- 
τό δμαλό, σταθερό, ταχύ καί αθόρυβο βήμα 
τού μετρημένου άνθρώπου.

Άνίΐ-ρώπους μέ μεγάλα σιδερωμένα ως



πάνω άλλά Κάϊζέρ μουστάκια μή τούς εμ- 
πιστεύεσ{}ε καί πολΰ. Δείχνουν χαρακτήρα 
ματαιόδοξο και καμμιά φορά άνθρωπο ποΰ 
πίνει.

‘Η  αφέλειες ποΰ μερικοί νέοι άφίνουν 
μπρος στο μέτωπό τους δέν εινε καλό ση
μάδι. Στήν Ε λλάδα  είνε χαρακτηριστικιές 
τοΰ μόρτη Έ πίσης και το σχήμα τοΰ προ
σώπου μπορεί νά σΰς πή πολλά γιά το χα
ρακτήρα τοΰ ανθρώπου.

"Ενας γνωστότατος μυστικός αστυνόμος 
"Αγγλος ό Τζώστιν Σεβάς, περιγράφει πώς 
μέ ολίγη εφαρμογή παρατηρητικότητος 
μπορείτε νά καταλάβετε τό χαρακτήρα ενός 
ανθρώπου άπό τά ροΰχα του καί άπό τόν 
τρόπο πού τά φορεΐ.

Τ ά παπούτσια του προ πάντων είνε τό 
καλλίτερο μέσο πού θά σας δείξη τό χαρα
κτήρα. Τό περασμένο καλοκαίρι καθόμαστε 
στό πάρκο τής Κηφισσιάς καί μιά νέα κυρία 
διάβηκε άπό μπροστά μας. Μιά κυρία τής 
παρέας τήν κύτταξε καί κάνει: «Ποιά νά 
είνε τάχα αύτή ή κυρία ;* Δέν έχρειάσθηκα 
νά τήν κυττάξω καί πολύ γιά να πώ στήν 
κυρία τής παρέας. «Δηλαδή θέλετε νά πήτε 
ποίας κυρίας καμαριέρα ε ίν ε ;» Ο ί άλλοι 
τής παρέας μ’ έκύτταξαν μέ έκπληξη. Τό 
κορίτσι ήταν πολύ καλοντυμένο δταν δμως 
έκύτταξα τά παπούτσια πού φοροΰσε, κατά
λαβα δτι ή τουαλέττα της δέν ήταν δική 
της, άλλ* ανήκε σέ κάποια άλλη—τής τήν 
εδωσεν ή κυρία της ίσως. "Υστερα άπό μιά 
βδομάδα πήγα νά έπισκεφθώ μιά πλούσια 
οικογένεια πού παραθέριζε στήν Κηφισσιά, 
καί ποιά ήρθε νά μ’ άνοιξη τήν πόρτα; Τό 
κορίτσι πού είδα νά περνά μέ τήν ώμορφη 
τουαλέττα. Ή τ α ν  καμαριέρα!

’Ά λλη μιά φορά πάλι μέσα σ’ <?να τράμ 
καθόμουνα μ ’ ενα φίλο μου καί τοΰ λέω, 
δείχνοντας κάποιον μπροστά μας, πού ήταν 
καλοντυμένος: «Μπορείς νά μαντέψης τί 
εργασία κάνει αύτός ό άνθρωπος ;» Τόν ε- 
κύτταξε, άλλά δέν ήξερε νά πή. Καί τοΰ 
λέω : «Είνε ράφτης». Τό κατάλαβα γιατί δ 
γιακάς του ήταν λιγάκι ξεφτυσμένος άπό 
τίς καρφίτσες πού βάζουν οί ράφτες δταν 
κάνουν πρόβες στούς πελάτες των.

Είνε ένα πολύ διασκεδαστικό παιγνίδι 
δταν κάθεσθε σέ τράμ ή σιδηρόδρομο νά 
κυττάζετε τά παπούτσια τών επιβατών, χω 
ρίς νά κυιτάζετε τά ροΰχα καί άπό 
τά παπούτσια νά προσπαθήτε νά μαντέψετε 
τί είδους άνθρωπος είνε γέρος, νέος, πλού

σιος, παχύς, λεπτός κλπ. κι’’ επειτα νά ση
κώσετε τά μάτια γιά νά εξακριβώσετε άν τό 
έπιτύχατε.

Μιά φορά έ'νας πολύ γνωστός μου φι- 
λάνθροοπος κύριος μοΰπε πώς βοήθησε μιά 
γρηά κυρία, ή δποία δέν ήξερε πώς ό φίλος 
μου έμάντεψε πώς ήταν στεναχωρημένη 
οικονομικώς. Ε ίχε ευγενικό εξωτερικό καί 
τά ροΰχα της ήσαν πολύ καλά, άλλά τά πα
πούτσια της είχαν τρομερή ανάγκη έπιδι- 
ορθώσεως. Ή  σόλες είχαν φύγει δλες σχε
δόν.

"Οταν περπατήτε πίσω άπό έ'ναν άνθρω 
πο, μπορείτε νά εξετάσετε τελείως τίς σόλες 
τών παπουτσιών του καί μάλιστα λένε πώς 
άπό τίς σόλες μπορείτε νά διαβάσετε καί 
τόν χαρακτήρα του. Σ ’ οσα παπούτσια βλέ
πετε τίς σόλες καί τά τακούνια τό ίδιο φα
γωμένα, θά  πή πώς έ'χετε μπροστά σας 
έ'ναν άνθρωπο τίμιο καί ικανό γιά επιχει
ρήσεις.

"Αν τά τακούνια του είνε πολύ φαγω
μένα απέξω, έ’χετε μπροστά σας άνθρωπο 
μέ φαντασία, έ'ξυπνο καί λάτρη τών περι
πετειών, τακούνια δμως φαγωμένα άπό μέ
σα δείχνουν χαρακτήρα άδύνατο καί αναπο
φάσιστο, είνε δέ άκριβεστέρα ή διάγνωσίς 
σας μάλλον δταν πρόκειται γιά άνδρα ή γυ
ναίκα.

Ό  Σέρλοκ Χόλμς διηγείται τό εξής: 
Μιά μέρα συνήντησε κάποιον ξένο πού ε ί
χε τό εξωτερικό άνθρα>που εύπορου, μέ και
νούργια ροΰχα καί πένθος στό μανίκι του. 
Τό εξωτερικό του είχε κάτι τό δτρατιωτι- 
κό, τό βάδισμά του ήταν βάδισμα ναυτικοΰ, 
τό πρόσωπό του λιοκαμίνο, στά χέρια του 
είχε «γοργόνες» δπως έχουν οί φυλακισμέ
νοι. Έ κ ε ΐ ποΰ πήγαινε κρατούσε μερικά 
παιχνίδια στά χέρια του. Ποιός ήταν; Μαν
τεύετε; Ό  Σέρλοκ Χόλμς έμάντεψε άκριβέ- 
στατα. Ή τ α ν  έ'νας άπόστρατος ύπαξιωμα- 
τικός τοΰ ναυτικοΰ, ποΰ τοΰ είχε πεθάνει 
ή γυναΐκά του καί πήγαινε παιχνίδια στά 
παιδιά του.

* υ ω ό σ χ ε β ι ς ..

"Ενας υπάλληλος δικαιολογεί τήν απου
σία του στόν προϊστάμενο του:

— Δέν ήλθα, κύριε προϊστάμενε γιατί ε ί
χαμε τήν κηδεία τοΰ θείου μου, μά δέν θά 
επαναληφθή αύτή ή περίπτωσις.

Τ ά  '8 J J n  vocttovJa■ . . . .  ι··.·.· ■■ ■' ■ * .....................
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£ ζ ο  χα μ ένο  μου άόελφάκι
Ό  Βορριάς σαν άγριος λύκος 

ούρλιάζει... Βρέχει αδιάκοπα... 
Πελώρια μαύρα σύννεφα κυλάνε 
στόν ούρανό... Καί τό φεγγάρι 
ξεπροβάλλει μέσα α π ' τά ^σύννε- 
φα δειλό. Α ύιό  τό βράδυ είνα ι 
τόσο μελαγχολικό, πού μοϋ φέρ
νει μόνο θλιμμένες άναμνήσεις.

Θυμήθηκα ιό  άδελφάκι μου, 
ποΰ τώρα θά είνα ι ενας ώραΐος 
άγγελος κάτω άπό τή σκιά τοΰ 
Π λάστη... ΤΗ ταν ενα καστανό 
άγοράκι μέ δψι άγγέλου. Ε ίχε 
μάτια μαύρα ποΰ τά κρόσι τών 
βλεφαρίδων του πλαισίωναν καί 
ένα ρόδινο προσωπάκι. Είχε μιά 
ψυχή άγγελική' αγαπούσε τούς 
φτωχούς,καί δταν έβλεπε νά πει 
ράζουντά ζώα έκλαιγε..! Ε ίχε 
πολλά προτερήματα. Γ ι’αύτό κ ι’ 
ό Θεός ήθελε νά μάς τά πάρη...

"Κνα φθινοπωριάτικο δΕίλινά 
έπεσε στό κρεββάτι άρρωστο βα- 
ρυά άπό τύφο. Ε ίπ ε  τής μαμ- 
μάς πέντε ήιιέρες πριν άπό τό 
θάνατό του «μαμμά μου θά  πβ- 
θάνω, θά  πάω νά βρώ άλλους 
κόσμους παραΛεισένιους, κι’ αγ
γελούδια...» ’Από τότε δέν ξανα
μίλησε άλλο... Έ ν α  βράδυ, άπό 
τά μυστικόπαϋα εκείνα βράδυα 
έσβυσε ή στερνή τής ζωής του 
αναλαμπή... ΤΩ! Λάκη μου, άγα- 
πημένο μου παιδί!... Τά μεγάλα 
λαμπερά αύτά άστρα πού φώ τι
ζαν τό {ρόδινο προσωπάκι σου 
έσβυσαν γ ιά  πάντα!...

Ά φ ρ ο ο τεφ α ν ω μ έν ο  κύμα

‘̂ JzaJiKog έΜϋάος
Ε ίς μία μεγάλη πόλι τής ’Ιτα 

λίας τήν Φλωρεντίαν, ένας λέων 
έδραπέτευσε μία ήμέρα άπό τό 
κλουβί του, δπου ήταν κλεισμέ
νο:. Τρέχων είς τάς οδούς τής 
πόλεως, έσπειρε είς τούς κατοί
κους τόν τρόμον καί τοΰς διε- 
σκόρπισε πρός άλας τάς διευ
θύνσεις.

Μέσα είς τό πλήθος εύρίσκε- 
το μία γυναίκα ή όποία έτρεχε 
καί εκράτει τό μικρό πα ιδί της 
είς τά χέρια της.

Ό  λέων ό' όποιος τήν ακολου
θούσε άρπαξε τό παιδί της Λαί 
ίφαίνετο μέ διάθεσι νά τό κα- 
τασπαράξη.

'Α λλά ή μητέρα χωρίς νά δι- 
στάση έγύρισε πίσω καί πλησία-

ΣΤΗΛΗ ΚΑΛΟΝ ΠΡΛ1Ε0Η

h  π ω  ω ι ο ϊ Κ Μ ί ι ι ΐ Η ϊ
"Ενα άπομβσήμερο τού 

Δεκεμβρίου, ένφ πήγαινα 
είς τό σχολείο μου μέ μιά 
φίλη μου, είδα μιά τυφλή 
άκουμπισμένη σ’ ενα το ί
χο, πού άνεστέναζε, έχον
τας μπροστά της — κάτω 
στή γή — στερεωμένο ένα 
μαντήλι μέ πέτρες, γιά  νά 
τίς ρίχνουν οί διαβάτες ε
λεημοσύνη. Κοντά τη ί ε ί
χε έ'να χαριτωμένο "σκυ
λάκι έξαιρετικής ράτσαε. 
Τό σκυλάκι αύτό, ήτο 
θαύμα εύφυΐας. Ή  τυφλή 
τό έπερνε κοντά της γιά  
νά τής δβίχνη τό δρό
μο καί τό αγαπούσε έξ«ι- 
ρετικά, καθώς κι’αύτό τήν 
κυρά του.

’Εμείς άνεβήκαμε είς 
τό σχολείο. Ό τ α ν  τελείω
σε τό μάθημα καί έπρό- 
κειτο νά φύγωμε, παρετη- 
ρήσαμε δτι ή τυφλή ζη
τούσε βοήθεια.

Τ ί νομίζετε ότι είχε γ ί
νει: Τά εύφυές ζώον βλέ
ποντας έ'να κύριο νά περ
νά μέ άδιαφορία μπρός 
άπό τήν τυφλή, τόν άκο- 
λούθησε γαυγίζοντας. Αύ
τός, άνθρωπος χωρίς καρ
διά, τοΰ δίνει μιά κλω
τσιά, καί τό δυστυχισμένο 
ζώον πέφτει σ’ ενα αύλά- 
κι. Τή στιγμή αύτή βύτυ- 
χώς ένα κοριτσάκι ώς 6 
έτών, ή Λιζοΰλα, πού γύ
ριζε άπό τό σχολείο της, 
είδε  τή σκηνή, έτρεξε π ή 
ρε τό σκυλάκι, τό πήγε 
στήν τυφλή, ή όποία άφοΰ 
τής ε ίπ ε μύριες εύχές, τής 
έδωσε κ ι’ ένα φιλί στά 
χρυσόξανθα μαλλάκια της.

ΤρεΧλη ΠεταΧΧουδίτσα

σε τόν λέοντα «Δόσε μου τό π α ι
δί μου! Δόσε μου τό πα ιδ ί μου!...» 
τοΰ είπε κλαίουσα μέ μιά φωνή 
ικετευτική.

Ό  λέων σταμάτησε έκπλη

κτος παρατήρησε άτενώς τήν 
γυναίκα ή όποία ήταν γονατι- 
σμένη εμπρός του καί άφησε χά
μω τά παιδί, τό όποιον δέν ε ί
χε πάθη τίποτα. "Επειτα έξηφα- 
νίσθη είς τό δάσος πού ήταν 
παρά κάτω.

Ό  μύθος αύτός μ ά ; διδάσκει 
πώς ή άγάπη τής μητέρας είνε 
ίκανή καί τά θηρία άκόμη νά 
συγκινήση.

£ ζ η ν  (Γ α λα νόλευκ η
’Αφιερωμένο στή Σπάρτη

Σημαία μου περιφανή,
Πού έχεις τόση χάρι.
Σημαία, πού έπεσε γιά σέ,
Τό κάθε παληκάρι.

* **
Ό  ούρανός μας σοΰ έδωσε 
Τό γαλανό του χρώμα, 
Κάποιας θρησκείας τό Σταυρό 
Γ ιά  νά νικάς αιώνια.

* *
Τό κάθε 'Ελληνόπουλο,
Ό τ α ν  σέ όή δακρύζει 
Καί σέ πολέμους ένδοξους 
Ό  νοΰς του φτερουγίζει.

* *
Κ ι’ ή Νίκη, όμορφη θεά 
Καί μέ τή δόξα πλάι 
Σ ’ άνύψωσαν νικήτρια 
Σέ τείχη σέ πελάγη.

Κ άρυά τις

10 ΠΡΟΤΟ MOV ΨίΡΕΜΜί

"Ερριξα στόν ώμο ένα καλάμι, 
πήρα σ ιά  χέρια μου τό δόλωιια 
κ ι' δτι άλλο χρειαζόταν—ήμουν 
τότε ώς δέκα χρόνων—καί ξε
κίνησα πρός τό σπίτι τού φίλου 
μου, μαζί μέ τόν όποιον καθώ ; 
είχαμε συνεννοηθή, θ ά  πηγαί
ναμε νά ψαρέψουμε.

Τόν βρήκα έτοιμο κ ι’ έτσι σέ 
λίγο βρισκόμαστε στήν άκρογυα- 
λιά καθισμένοι στούς βράχους 
μέ ριχμένα τά καλάμια στή θά 
λασσα.

Τί φοβερή γκίνια δμως! "Α
δικα σκοτώναμε τόν καιρό μας, 
χωρίς νά πιάσωμε τίποτε. 2υχνά 
λέγαμε μεταξύ μ α ς :



— Άκόμη μιά φορά θά  ρίξου
με κ ι’ αν δέν πιάσουμβ θά φύ· 
γουμε.

‘Η  φορά. δμως δεκαπλασιά
στηκε, εκατονταπλασιάστηκε καί 
μεΐς άκόμη έκεΐ, σαν νά ε ίμ α 
στε καρφωμένοι στή θέσι μας.

"Εξαφνα τό καλάμι τοΰ φίλου 
μου βάρυνε. Τό τράβηξε, άλλά 
δέν έβγαινε.

Νομίσαμε πιά πώς είχαμε 
θριαμβεύσει. Έ ν α  πελώριο λα
βράκι, μιά μβγάλη τσιπούρα... 
αγω νίζονταν νά καταλάβουν μιά 
θέσι στό μυαλό μας.

Ά λλά  τό αποτέλεσμα ;
Τράβα ό ένας, τράβα ό άλλος, 

καί ξαφνικά μπλούμ καί πέφτει 
ό φίλος μου στή θάλασσα.

Ε ίδα  κι’ έπαθα  νά ιό ν  τρα
βήξω. κ ι’ άπό τότε γιατρευτή
καμε γιά καλά άπό τό ψάρεμμα.

Α . Μ αχρυγιάννης

Τ ο  κουδούνι ζοϋ σ χο λείο υ
Ν τρίν...νν...ντρίν ...ντ άκούγε- 

ται κάθε τόσο ό χαρούμενος ή 
χος του καί φωνές χαράς τόν 
υποδέχονται.

Ν τρίν...ντ, πόσα δέ λέγει μέ 
τό κτύπημά του.

Πόσο διαφορετικός άντηχεϊ ό 
ήχος του κάθε φορά σ τ’ αύτιά 
τών παιδιών. Ν τρίν...νν απελπι
σία σφ ίγγει τήν καρδιά δταν 
τό μάθημα είναι δύσκολο.

Πρόσωπα ληπημένα κάθουν- 
ται άκίνητα στά θρανία, χείλη 
προσευχές σιγοψιθυρίζουν μετά
νοιες τάζουν.

Τό μάθημα προχωρεί... Οί 
καρδιές χτυποΰν·

Και νά! ντρίνν...ν σχίζει τήν 
ήσυχίαν. Μιά αστραπή χαράς 
πέρνα άπό τά μάτια δλων. Δόξα 
τφ  Θεφ! γλύτωσαν. Πόσο χα
ρούμενο! Πόσο γλυκό ε ίνα ι τώ 
ρα τό κτύπημά του. Μιά τρελλή 
άκτίνα ήλιου γλυστρά στήν τάξι, 
σά νά προσκαλή τά παιδιά. Τώρα 
έλεύθερα γ ιά  λίγο, θά  τρέξουν 
θά  χαροϋν.

Μ ά.,.ό κ. καθηγητής ποϋ θά 
φύγη; Εξακολουθεί τό μάθημα 
κι’ ας μήν προσέχη κανείς. Τά 
πρόσωπα σκυθρωπιάζουν. Πότε 
θά φύγη; ψ ιθυρίζει ό ένας στόν 
άλλον. Ουφ! ζαλίστηκα, πιά. 
Δέ θά  κάνουμε διάλειμμα!

Ε π ιτέλους ό κ. καθηγητής 
φ εύγει καί τά παιδιά έλεύθερα 
τρέχουν στήν αυλή. Ν τρίν.,.ν. 
ντρίν.,.ν τά πα ιχνίδια  κόβουνται

στή μέση. Ζωηρά, γελαστά α νε
βαίνουν τίς σκάλες’ αύτή τή φο
ρά έχουν εύκολο μάθημα.

Καί νά το! Ξανακτυπά χαρού
μενα. Μβσημέρι πιά- βιβλία, τε
τράδιο στά λεπτό μαζεύουνται.

Τώρα ε ίνα ι έλεύθερα γ ιά  δυό 
ολόκληρες ώ ρες1 θά  φάνε, θά 
παίξουνε.

Μά τό κουδούνι στήν ώρα 
του κτυπά κ ι’ αρχίζουν πάλι τά 
ϊδια.

Κ ι’ αύτό γίνεται διαρκώς. Τό 
κουδούνι σκορπίζει πότε χαρά 
καί πότε λύπη.

Ί σ ω ς  δμως δταν φύγουμε άπό 
τό σχολείο νά νοσταλγούμε καί 
τόν λυπημένο του άκόμη ήχο, 

Ν . Π α πούλια ς
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0  ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Αί βάσεις τής προσκοπικής 
ιδεολογίας έν Έ λλάδι έτέθησαν 
τό πρώτον κατά τό 1910 ύπό 
τοΰ καθηγητοΰ τής Γυμνα
στικής κ. Α θα να σ ίου  Λευκαδίτη 
καί μάλιστα κατά τρόπον πολύ 
περίεργον καί άξιον νά τόν άφη- 
γηθή κανείς.

Τό θέρος τοϋ 1910 ό κ. Ά θ .  
Λευκαδίτης εύρίσκετο είς ένα 
εμπορικόν κατάστημα τοϋ Λον
δίνου, δτε κ ατ’ εύτυχή σύμπτω- 
σιν ε ίς  Ά γ γ λ ο ς  πρόσκοπος έν 
στολή είσήλθεν είς τό κατά
στημα διά νά άγοράση εμπορεύ
ματα.

Ό  κ. ’Αθανάσιος Λευκαδίτης 
ήπόρησε διά τήν ιδιόρρυθμον 
στολήν τοΰ νέου καί τόν έρώ
τησε τί σημαίνει αύτή ή Ιδ ια ι
τέρα στολή τήν οποίαν έφερεν. 
’Εκείνος ετοιμότατα τοΰ άπήν
τησεν δτι είνα ι (Scout) δηλαδή 
πρόσκοπος. Καί ό κ. Λευκαδίτης 
μή ικανοποιηθείς έκ τής άπαν- 
τήσεως τοΰ προσκόπου ύπεβαλε 
καί άλλην έρώτησιν τί θά πή 
«πρόσκοπος», ό Ά γγλόπαις καί 
πάλιν ετοιμότατα τοϋ άπήντησε 
διά τ ί ς  εξής φράσεως «πρόσκο
πος θ ά  πή κάθε παιδί πού κά
νει κάθε μέρα μία καλή πράξι».

Ό  εισηγητής τοΰ προσκοπι
σμού τοϋ οποίου ή περιέργεια 
είχε φθάσει εις τό κατακόρυ- 
φον σημεΐον, έξήτασε λεπτομε
ρώς καί έμαθε δτι ύπήρχεν έν 
Ά γγλ ίφ  πλήρες όργανωμένον 
Σώμα Προσκόπων άπό τόν άπό-

στρατον στρατηγόν Μπάντεν 
Πάουελ καί δτι ΰπήρχον βιβλία 
καί κανονισμοί ο ϊτινες τόν 
προσήλκησαν.

Συγχρόνως δέ ό άγνωστος εί- 
σέτι καί μέχρι σήμερον Ά γγλος 
πρόσκοπος, προσέφερε τά σχε
τικά βιβλία μέ τό σύστημα τοϋ 
προσκοπισμού τά όποια  παρέ- 
δώκε είς τόν κ. Λευκαδίτην χω
ρίς νά γνωρίζη καί μέχρι σήμε
ρον άκόμη δτι τήν ήμέραν έκεί- 
νκν έκανε ϊσως τήν μεγαλυτέ- 
ραν καλήν πράξιν τής ζωής του, 
διότι έγινεν αφορμή νά είσαχθή 
ό πολυσύνθετος αύτός θεσμός 
τοΰ προσκοπισμού είς τήν Έ λ- 
λά?α.

"Ο ταν έπανήλθεν είς τάς ’Α
θήνας δ κ. Λευκαδίτης, ό όποιος 
άντιληφθείς κατά τήν όλιγόχρο- 
νον έν Λ-ονδίνω διαμονήν του, 
τά σωτήρια διά τήν νεολαίαν 
άποτελέσματά του καί μελετήσας 
τό σύστημα τοΰ Μ πάντεν Πάουελ 
συνέστησε είς τάς Α θή να ς τήν 
πρώτην δμάδα, εκ μαθητών τοϋ 
ίδιωτικοΰ εκπαιδευτηρίου Μά
κρη. Ή  όμάς έκείνη τελείως 
διωργανομένη καί έκπαιδευθείοο 
κατά τό Α γγλ ικόν  σύστημα, η) 
συνδρομή τών φιλογενών καί 
φιλοπροόδων άνδρών κ. κ. Κ. 
Μίνδλερ, Ν. Π ασπάτη, Γ. Πανά 
Χρυσοβελόνη καί άλλω*.

Ή  πρώτη δμάς κατέστη τό 
φυτώριον δλων τών λοιπών ο
μάδων Α θη νώ ν α ίτινες συνε- 
στάθησαν βραδύτερον ύπό τοΰ 
Ό μ ίλ ο υ  Ε λλή νω ν Προσκόπων 
και ύπό τήν προεδρείαν τοΰ κ. Μ. 
Νεγροπόντη, ό όποιος πρωτο
στατεί είς παν ’Εθνικόν έργον.

Ή  πρώτη όμάς Προσκόπων 
έκανε τήν πρώτην έμφάνισίν 
της τήν 25 Μαρτίου τοΰ 1912 
είς τάς οδούς τών ’Αθηνών καί 
έχειροκροτήθη ύπό τών ύπουρ- 
γών καί άλλων οί όποιοι κατεί
χαν πολιτικά αξιώματα.

Κανέν πολιτισμενον έθνος δέν 
ύπάρχει πού νά μήν διωργάνωοε 
τήν νεολαίαν του κατά τό ’Αγ
γλικόν σύστημα καί δέν εϊσή- 
γα γε τόν προσκοπισμόν μεταξύ 
τών παιδιών του.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΙΜΠΑΡΙ&ΗΣ
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Εύρίσκομαι μπροστά σέ δίλημ
μα ! Ή  έκλογή τής καλύτερης 
έποχής είνα ι λιγάκι δύσκολη. 
ΙΙο ιά  δέ μάς θαμπώνει μέ τίς 
ομορφάδες της; Κ άθε μιά έχει 
ένα ιδιαίτερο θέλγητρο. Τό φ θ ι- 
νόπορο: τό πένθος τής γης, ό 
χειμώνας: μέ τά χιόνια του, ή 
άνοιξις: τό λουλούδιασμα τής 
φύσεως, τό καλοκαίρι: τά σελη- 
νοφώτιστα βράδυα του. "Ολες ή 
εποχές έχουν κάτι πού σέ τρα
βάει. Ά λλά  καί πάλι άνάμεσά 
τους διακρίνω τό χειμώνα, τό 
γεροντάκι αύτό πού σέρνει στή 
ράχι του τά χιόνια.

Πόσο εύχάριστος είνα ι ό χει
μώνας!! Μαζεμμένοι, στά σπή- 
τια , δλοι γύρω-γύρω στό τζάκι, 
περνά ή ώρα μέ γέλοια, τραγού
δια, διάφορα παιχνίδια, ένφ τά 
κούτσουρα τριζοβολοΰν καί ή 
φωτιά χαρωπή χοροπηδάει.

Πόσο ποιητικός είνα ι ό χε ι
μώνας!! Κ αθισμένοι ή γιαγιά  
καί τό έγγονάκι κοντά στό πα
ράθυρο τό φορτωμένο μέ κουρ
τίνες κυττάζουν μέσα άπό τόν 
άχνό τοΰ τζαμιού, τό πάλεμα 
τών στοιχείων τής φύσης. Ό  ου
ρανός κατάμαυρος άπό μολυβέ- 
νια σύννεφα σκίζεται μέ πύρινα 
φείδια ένφ ή βροχή πέφτει ραγ
δαία καί ό άνεμος σφυρίζει μεσ’ 
τίς καμινάδες.

Πόσο θελκτικός είναι ό χει
μώνας!! Ή  φύσι σάν σκεπασμέ
νη μέ τό κάτασπρο σεντόνι τοΰ 
χιονιοΰ κοιμάται ένφ ό χειμω 
νιάτικος ήλιος δειλά δειλά α νε
βαίνει στόν ούρανό. Τά πα ιδά
κια βγαίνουν έξω καί αρχίζουν 
τόν χιονοπόλεμο πού στό τέλος 
σ’ αύτόν μπορεί νά λάβη μέρος 
καί ή άστυνομία έάν φάη καμμιά 
στό κεφάλι κανένας δύστροπος 
διαβάτης.

Πόσο διασκεδαστικός καί άπο» 
λαυστικός είνα ι ό χειμώνας!! *0 
καθένας ετοιμάζεται γιά  τά διά
φορα τσάγια καί χωρούς σέ φ ι
λικά σπήτια. Πόσο μάς κάνει 
νά καρδιοχτυπάμε ό χειμώνας!!

Β λέπεις τά καΰμένα τά μαθη
τούδια σκυμμένα νά μελετούν. 
Έ φ θ α σ α ν  οί διαγωνισμοί. Κ αρ
διοχτύπι! άλλά καί πόση ποικι
λία στή μαθητική ζωή!

Τό μόνο πού μέ λυπεί κατά
καρδα είνα ι ή ζωή τών πτωχών? 
πού τουρτουρίζουν κάτω ά π ’ τήν 
παγω νιά τοΰ χειμώνα.

Κ ι’ αύτό δμως μποροΰμε νά

τό γιατρέψουμε φροντίζονιας 
λ ιγά κ ι γ ι’ αύτούς.

Κ ι’ έτσι μετά άπ’ αύτό τίποτα 
δέν μάς κάνει νά μή προτιμάμε 
τόν ώραΐο καί μεγαλοπρεπή χη- 
μώνα!!

"Ελλη Σ ηυροπούλον

Τ ο  όακζυΛίόι και
ή δακζυΛήδρα

Μέσα είς τήν γαλάζια φόδρα 
ενός μικροΰ καλαθιοΰ, εύρέθη- 
καν μίαν ήμερα ένα ώραΐο δα 
κτυλίδι μέ διαμάντια καί μιά 
άσημένια δακτυλήθρα· άρχισαν 
νά συνομιλούν: «Λοιπόν έσύ
δουλεύεις π ά ντα ;—Έ ρώ τησε τά 
δακτυλίδι-—ποτέ δεν σέ φοροΰν 
γ ιά  στόλισμα, δπως έμενα! Σέ 
λυπούμαι! Έ μ ενα  μέ φοροϋν αί 
ωραίες κυρίες καί πηγαίνω μαζύ 
τους σέ διάφορα /»έρη, μέ κό
σμο, μουσική, γέλια!

«Βλέπω άλλα αδέλφια μου, μ ι
κρά καί μεγάλα, στά χέρια άλ
λων κυριών. Καί βλέπω μάτια 
πού μέ θαυμάζουν καί τότε γυα
λίζω μέ ύπερηφάνεια ‘ «αί πετώ 
δλες τίς πολύχρωμες σπίθες μου. 
καί πόσα συγχαριτήρια λαμβά
νει ή κυρία μου γιά μένα! Λιότι 
έγώ είμα ι πολύ παλαιό- μέ φο-

Δ Η Λ Ω Σ Ι Σ
Γνωρίζομεν βίς τούς ά παντα- 

χοΰ άναγνώστας μας δ ι ι  «Τά 
‘Ελληνόπουλα» μέ τήν επ ιθυ
μίαν νά συνεχίσουν τήν σταδιο
δρομία τους, άναγκάζονται 'ίνα 
άντεπβξέλθουν είς τά ύπέρογκα 
έξοδα, τά όποια  ή έκδοσίς των 
ά π α ιτεϊ, νά διακόψουν άπό τοΰ 
δευτέρου έτους τής έκδόσεώς 
των τό όποιον άρχεται άπό τής 
25 Μαρτίου τρέχ. έτους, τήν ά- 
ποστολήν τών φύλλων διά τοΰ 
Πρακτορείου.

Οί έν Ά θ ή να ις  άναγνώ στάι 
μας θ ά  εύρίσκουν τά φύλλα είς 
τά κυριώτβρα βιβλιοπωλεία.

Οί είς τάς επαρχίας δέ άνα- 
γνώσιαι μας, θ ά  δύνανται νά 
έγγράφωνται συνδρομηταί δι* έ
καστον τρίμηνον, άντί τοΰ πο
σού τών 20 δρχ. ή καί νά άπο- 
στέλουν μέ τήν συνεργασίαν 
των τό άντίτιμον έκάστου επ ο
μένου φύλλου,γράφοντες καθαρά 
κάθε φορά τό δνομά των καί 
τήν διεύθυνσίν τους.

ροϋσε ή γιαγιά  τής προγιαγιάς 
τής τωρινής κυρίας· ά! πόσες έ- 
ποχές έχω δή! τίς κυρίες μέ τά 
κρινολίνα ^καί άλλες μόδες 
διάφορες.

«Έ νφ  έσύ, κάθεσαι έδώ πά ν
τα καί άν καί είσα ι άπό ώραΐο 
άσήμι, κανείς δέν εκτιμά τήν ά 
ξια σου. Ά !  μονότονη ζωή είναι 
ή δική σου!

— "Ο χι καί τόσο» άπαν
τά ή δακτυλήθρα, έσύ ε ί 
σαι μόνον στόλισμα, ένφ έγώ 
βοηθώ καί γίνονται τόσα πράγ
ματα γιά τά πτωχά παιδάχια, 
καί δσο σκέπτομαι δτι δσο πιό 
πολλή δουλειά κάνω, τόσα πε
ρισσότερα παιδάκια θά  εύχαρι- 
στήαω, τότε τρέχω μέ περισσό
τερη ζωηρότητα.

«"Οσο γιά  τήν άξια μου, καί 
άπό άλουμίνιο νά ήμουν θ ’ ά
ξιζα περισσότερο άπό σένα* καί 
οϋτε θέλω νά γυαλίζω  γιά  τούς 
άλλους δπως έσύ,άλλά μοΰ φ θ ά 
νει ή εύτυχία τής πυνειδήσεώς 
μου' ε ίν ’ άλήθεια  δτι πονώ λί
γο δταν σπρώχνω τήν μυτερή 
βελόνα, άλλά τί είναι ό έξωτε- 
ρικός πόνος έμπρός στήν ψυχι
κή εύχαρίστησι;»

Α . Κ ακογιάννη

mm*
Ό  Λάσχαλος : Πώς μποροΰμε 

νά διακρίνουμε ένα δνομα αν ε ί
νβ άρσενικοϋ γένους ή θηλυκοΰ;

Ό  Μ α& ητής : Τό άρσβνικό 
άπό τά παντελόνια, καί τό θηλυ
κά άπό τίς φοΰστβς, κύριε κα- 
θηγητά.

'Α σ τρ ο νό μ ο ς

ζον ενα  βζόν dJJo

Πρόπκοπε, άλληλογραφώ εύ- 
χαρίστως. Γράψε Μιχαήλ Γρη- 
γοριάδην Τρίτον Γομνάσιον 
Θεσσαλονίκην.

Έλληνόπουλα-ες υποστηρίζετε 
τά ελληνικά προϊόντα.·

”Α λ χ ιμ ο ;

Ά λ κ ιμ ε  παραμέλησες νά συν
εργάζεσαι. Γ ιατί;

’Α στρονόμος

’Α σ τρ ο νό μ ε , ή διβύθυνσίς μου 
είνβ: κ. Κ. Μπουζάλην, Τ ιμο
θέου καί ‘Ιέρωνος, διά Προσω- 
πιδοφόρον, Π αγκράιι, Α θήνας.

Ξ%νϋ·ε Ί π π ό τ α ,  ποΰ κατοι
κείς;

Π ροσω πιδοφόρος



Σ Ε Α ΙΣ  Α Ν ΤΑ Μ Ο Κ ΡΙΣΚΟΝ

Λ Λ ΙΒ Ε Ρ 1 0 Ν , ’Ιανουάριος.—
Μεγάλη κακοκαιρία έπεκράτησε 
στήν πόλι μας καθ’ δλη την διάρ- 
κεια τοϋ μηνός τούτου. Έπανειλλη- 
μένως εχιόνισε καί τά πέριξ μας 
βουνά εξακολουθούν νά παραμέ
νουν κατάλευκα. Οί χείμαροί μας 
επλημμύρισαν και επέφεραν άρκε- 
τες καταστροφές.

Είς την πόλιν μας συνεοτήθη 
φιλόητωχον ταμεΐον με οκοπον την 
άνακούφισιν τών πασχόντωι·.

Έ ξ  άλλου την παραμονήν τής 
πρώτης τοϋ έτους δμιλος κοριτοιών 
περιήλθε τήν κοομόπολίν μας και 
έψαλλε τά κάλαντα, αί δε εισπρά
ξεις διετέθησαν ύπερ τών απόρων.

Λεω νίδας Π απανικολάου

Β ΕΡ Ρ Ο ΙΑ , Ιανουάριος.— Τόν 
παρελθόντα μήνα έπεσκέφθη τό 
Γυμνάσιον Βερροίας 6 κ. * Επιθεω
ρητής. Κατόπιν τής ενθέρμου υ
ποδοχής τής όποιος ετυχεν, ό κ. 
’Επιθεωρητής παρηκολούϋησε τούς 
γυμναζομένους μαθητάς και μαθή
τριας τής Γ ' τάξεως.

eO κ. *Επιθεωρητής ε μείνε «α- 
τενθουσιασμένος άπό τάς προόδους 
τών μαθητών και συνέχαρη θερμά 
τούς καθηγητάς, τονίοας πρός τούς 
μαθητάς δτι είναι ευτυχείς νά ε- 
γουν τοιούτονς καθηγητάς και κα- 
θηγητρίας.

Οί μαθηταί τοϋ Γυμνασίου Βερ- 
ροίας θεωρούν καθήκον τους νά ευ
χαριστήσουν άπό τάς στήλας τοϋ 
περιοδικού μας τόν κ. 'Επιθεωρη
τήν διά τά καλά του λόγια, ακο
λούθως δε νά συγχαροϋν καί νά 
εκφράοουν τήν εύγνωμοσύνην των 
πρός τούς καθηγητάς των.

— Ό  σχολικός μ ις  κινηματογρά
φος εξακολουθεί νά μάς προσφέ
ρει μεγάλας απολαύσεις. 1 Ιδιαιτέ
ρα εντύπωσιν μάς έκαμε ή ταινία, 
ή όποία μάς δείχνει πώς κόβονται 
τά ξύλα καθό)ς έπίσης ή ταινία ή 
όποία πραγματεύεται τήν κατα
σκευή τών αεροπλάνων.

—;Οί φανατικοί φίλαθλοι με α 
νυπομονησία περιμένουν νά ίδοϋν 
τούς άθλητάς στόν στϊβο.

— Οι πρόσκοποι εργάζονται πυ- 
ρετωδώς, έπιθυμοϋντες νά επεκτεί
νουν*τήν δράσιν των κατά τό τρέ- 
χον ετος.

— Ή  εορτή τής Β ' καί Γ ' και 
Δ' τάξεως τοϋ Γυμνασίου μας εΐ- 
χεν μεγάλην επιτυχίαν.

— Προ ήμερων διοργανώθη υπό 
τοϋ }Ωδείου Βερροίας θεατρική πα- 
ράστασις υπό τήν διεύθυνοιν τοϋ

κ. Σαμπούνη, στεφθεϊσα υπό εξαι
ρετικής επιτυχίας.

— Τό Σώμα *Ελλήνων Άλκίμων  
δεν διελύθη, κατά. διαταγήν δμως 
τοϋ κ . Γυμνασιάρχου οί μαθηταί 
<5έν επιτρέπεται νά συχνάζουν είς 
τό Σώμα *Ελλήνων Άλκίμων.

Έ μ μ .  Κ αζαμπάκας
ΒΟΛΟΣ, * Ιανουάριος.—*0 Βό

λος, ό όποιος άπό φιλανθρωπικής 
άπόψεως εΐναι άνω δλων τών ε
παρχιακών πόλεων τής ‘Ελλάδος, 
διά τά πολυάριθμα, φιλανθρωπικά 
ίδρύματά του, εφθασε είς τό εύχά- 
ριστον σημεΐον νά εχη άξιόλογον 
βιβλιοθήκην.

"Ενας άπό τούς πολυαρίθμους 
φιλανθρωπικούς συλλόγους εΐναι ό 
σύλλογος τών « Τριών eΙεραρχών».

Ο σύλλογος αύτός ίδού&’η τό 
1907 υπό άνδρών έξόχως μορφω- 
μένων·

Είς τόν σύλλογον αυτόν ό Νικό
λαος Χαρισιάδης, δικηγόρος, μή 
διακρινόμένος γιά μεγάλη εύπορία, 
εδώρισε μία οικίαν του , εις τήν 
ό$όν Δημητριάδ ις, μικοόν κομψόν 
μέγαρον, είς τό όποιον εγκατεστάθη 
ή Λαϊκή βιβλιοθήκη τοϋ συλλόγου 
καί ή αίθουσα τών διαλέξεων.

Τοιουτοτρόπως ό σύλλογος αύτός 
κατώρθωσε νά εχη ίδικόν του οί
κημα, καί νά διατηρήση μέχρι σή
μερον τήν βιβλιοθήκην του καί νά 
τήν πλουτήση καί δι* άλλων δω- 
ρειώ ν, δπως τής * Ελένης Πέτρου, 
τοϋ Δήμου Παγασσών. κλπ.

‘Η  βιβλιοθήκη αύτή εχει άνω 
τών 10.000 βιβλίων. Έπίσης είς 
τήν βιβλιοθήκην αυτήν στέλλονται 
δωρεάν, άνω τών 15 περιοδικών, 
άλλά δυστυχώς κανένα παιδικόν,
καί άνω, τών 10 εφημερίδων.

Έρωτήσας τόν βιβλιοφύλακ α 
τής βιβλιοθήκης κ. Δ. Ξενάκην
περί τοϋ πόσοι είναι οί άναγνώ- 
σται μηνιαίως είς τήν βιβλιοθήκην, 
μοϋ άπήντησε δτι υπερβαίνουν
τούς 300 .

Β λάσης I . Μ ακρτκώ στας
Β Ε Ρ Ρ Ο ΙΑ .— Έπεσκέφθησαν

τήν πόλιν μας δύο ηλικιωμένοι
Γάλλοι περιηγηταί, ό ενας μάλιστα 
ήξερε καλά τά βΕλληνικά. Αύτοί 
έπεσκέφθησαν δλας τάς εκκλησίας 
τής Βερροίας (εΐναι 72 παληες καί 
νέες έκκλησ.). Είς τάς περισσοτί- 
ρας υπάρχουν μνημεία, άργαΐα 
μαρμάρινα αγάλματα δπου άντέ- 
γραη>αν τά γραφόμενα επ ’ αυτών. 
Κατόπιν εφωτογράφηοαν μερικά

αγάλματα καί τοπεΐα ώραΐα τής 
πόλεώς μας.

— Τό Γυμνάσιον Βερροίας εΐνοι 
ενα άπό τά καλύτερα γυμνάσια τής 
* Ελλάδος.

‘Η  πνευματική του κίνησις είνε 
πολύ ζωηρή. Τό κτίριον κτίστηκε 
υπό τοϋ μεγάλου εύεργέτου τής πό
λεώς μας Ρακτιβάν, ό όποιος ε κά
με καί άλλας πολλάς εύεργεσίας. 
Τό άγαλμά του ευρίσκεται είς τόν 
περίβολον τής Μητροπόλεως Β ερ 
ροίας. Καί ετσι κατά τήν εορ
τήν τών Τριών *Ιεραρχών γίνεται 
επιβλητικόν μνημόσυνον είς μνή
μην τοϋ μεγάλου εύεργέτοϋ Ρακ- 
τ ι β ά ε ί ς  τό όποιον πρωτοστατούν 
οί μαθηταί τής πόλεώς μας.

Τό γυμνάσιόν μας εχει μεγάλες 
εύάερες καί ευήλιες αίθουσες, χη- 
μεΐον καί βιβλιοθήκην με πλήθος 
ωφελίμων βιβλίων.

Τό Γυμνάσιόν μας διευθύνεται 
υπό τοϋ σεβαστού μας γυμνάσιάρ- 
γου κ. Π. Βαρβατσούλη καί άπό 
τόν Σύλλογον τών κ. κ. Καθηγη
τών.

‘Ο Σύλλογος άποτελεΐται άπό 
τούς φιλολόγους κ. κ. Στρουθό- 
πουλον, Βασιλόπουλο^^ Οίκονόμον 
καί Λιναρά, τόν Μαθηματικόν κ . 
Ζήσην, τόν καθηγηνήν τών θρη
σκευτικών κ. Ε. Δημητριάδην, τόν 
καθηγητήν τών γαλλικών κ. Α. 
Σουμπάρα. τόν Φυσικόν κ. Μαρί- 
τσαν καί τούς Γυμναστάς κ. Πα- 
σχαλίδην καί δίδα Πολυζωΐδου κα
θώς καί τόν καθηγητήν τών Τε
χνικών κ. Οικονόμου.

Κ. Β λαχόπουλος
Λ Ε Υ Κ Α Σ , Ιανουάριος.— Τό 

Σάββατο, 27 τοϋ μηνός, τό κινη- 
ματ οθέατρον «Απόλλων» εδωσε 
ιδιαίτερη παοάστασι γιά τό γυμνά' 
σιό μας με τό εργον «Οιιο Vaclis'?

Ο ί μαθηταί έφυγαν ευχαριστημέ
νοι γιατί στή ταινία αύτή είδαν τή 
ζωή τοΰ Νέρωνος καί τούς διωγ
μούς τών Χριστιανών καί τοιουτο
τρόπως συμπλήρωσαν τάς γνώσεις 
πού είχαν ά π ' τή Ρωμαϊκή ιστο
ρία.

— Τίς 30 τοϋ αύτοϋ μηνός, στάς 
9.30 π. μ. οί μαθηταί τοϋ γυμνά- 
σίου παρηκολούθησαν τήν λειτουρ
γίαν είς τόν ναόν νοΰ 1Αγίου Σπυ
ρίδωνος καί κατόπιν μετέβησαν 
εΑίς τόν περίβολον τοϋ γυμνασίου 
δπου ώμίλησε ό [μαθητής τής Σ Τ  
τάξεως Γαζής γιά τούς τρεις με
γάλους Ίεράρχας.

Ν- Ε . Π ολίτης

’Α θ 'ή να ι— Σόλωνος 18α *Ωρο γραφείου Δευτέρα και Π αρασκευή 2 — 4  μ. μ.., Τ ρ ίτη  
Π έμ π τη  7 —9  μ. μ . ____________________ ___ ___

3ΥΙe z a jv  μας
'Α γαπητά  μου παιδιά,

Μέ τό ερχόμενο φύλλο πού 
θά  λάβετε, τό φύλλο τής 10ης 
Μ αρτίου, «Τά Ελληνόπουλα» 
κλείνουν ενός χρόνου ζωή.

Ά ν  έ'ρχωμαι νά σας τό θυμίσω 
είνε γιά νά σάς εύχαριστήσω έκ 
μέρους τοϋ περιοδικού σας γιά 
τήν ενθουσιώδη υποδοχή πού 
τοϋ κάνατε καί γιά χήν φιλία 
πού τοΰ δείξατε κ α θ ’ δλο αύτό 
τό διάστημα, φιλία γεμάτη εγ
καρδιότητα, γεμάτη άπό συγκι
νητικές εκδηλώσεις, άπό διαρκή 
προσπάθεια έκ μέρους σας γιά 
τήν διάδοσί του καί έντονη καί 
άδιάκοπη συνεργασία.

«Τά Ε λληνόπουλα» βαθυά 
συγκινημένα γιά δλα αύτά, πού 
έχουν άκόμη πιό μεγάλη άξία, 
προερχόμενα, άπό αγνές πα ιδ ι
κές ψυχές σάν τίς δικές σας, 
κοιτάζουν μ”, αισιοδοξία πρός 
τό μέλλον, καί μ ' ενθουσιασμό 
ετοιμάζονται νά εγκαινιάσουν τό 
δεύτερο ετος τής έκδόσεώς τών 
πού μιά μοιραία σύμπτωσις τό 
συνέδεσε καί θά  τό συνδέει κά
θε χρόνο, μέ τήν ’Ε θνική  μας 
γιορτή.

Έ τοιμασθήτε λοιπόν νά γ ιορ
τάσετε μαζύ μ’ αύτήν καί «Τά 
Ελληνόπουλα» πού εκείνη τήν 
ήμέρα θά  γιορτάζουν τά πρώτα 
τούς γεννέθλια  μέ τήν κρυφή 
έλπίδα πώς κάθε χρόνο, γιά  χρό
νια πολλά θ ά  μπορούν νά σάς 
δίνουν αύτή τή χαρά.

Μήν ξεχνάτε δμως πώς διαρ
κώς θά  έχουν άνάγκη άπό τήν 
ύποστήριξί σας γιά νά τό κα
τορθώσουν. Μή τοΰς τήν άφαι- 
ρέοετε ποτέ, καί άν θέλετε άμέ
σως νά συντελέσβτε σέ κάτι άν 
θέλβ ιε γ ιά  τά γεννέθλια τους νά 
τούς προσφέρη ό καθένας σας 
ενα δώρο, πού θά άποβή πρός 
ίδ ιο  σας όφελος, σπεύσατε ό 
καθένας σας, ό κάθε συνδρομη- 

1 τής τω ν, ό κάθε αναγνώστης των 
νά έγγράψετε άπό ενα νέο συν
δρομητή γιά τόν καινούριο χρό

νο. "Ετσι ξαφνικά, ή κυκλοφο
ρία τοΰ περιοδικού σας θά  δι- 
πλασιασθή καί ό πλουτισμός 
τής ύλης καί τής έν γένει 
έμφανίσεώς τοΰ περιοδικού σας 
θσ σάς δώση νά καταλάβετε 
πώς ή μικρή σας αύτή προσπά
θεια  δέν πήγε χαμένη.

Σάς εύχομαι καλή επιτυχία.
Μ ’ άγάπη 

Ή  φ ίλη  αας

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ 

" H  [

Ά ρ θ ρ ο ν  1.—'Υ πόσχο
μαι στόν εαυτό μου : Νά 
είμ α ι μετριόφρων. Αύτό 
είνα ι τό τέταρτο άρθρο 
τού δωδεκαλόγου τοΰ Π αι 
δικού 'Ο μίλου «Τά Ε λ λ η 
νόπουλα». “Οσα παιδιά 
αποτελούν μέρος τού 'Ο 
μίλου μας, πρέπει πολύ 
νά προσέξουν γιά νά κα
τορθώσουν νά έφαρμό- 
σουν τό άρθρο αύτό-

Ό  άνθρωπος έκ φύσε- 
ως συνηθίζει νά υπ ερ τι
μά πάντα τόν εαυτό του 
νομίζοντας πώς στό κάθε 
τ ι υπερέχει τοΰ άλλου.

Τό έλλάττωμα αύτό ά φ ’ 
ής στιγμής ξέρετε πώς ε ί
ναι μέσα στή φύσι σας 
πρέπει πολύ νά πολεμή- 
σ ειε  γιά  νά τό μετριάσετε.

Ό π ω ς  είνα ι κακό νά 
μήν έχετε πεποίθησι στόν 
εαυτό σας, άλλο τόσο δ 
μως κακό είναι νά νομί
ζετε πώς είσθε άλά>θα- 
στος, καί πώς εχετε πε
ρισσότερη άξία τής πραγ
ματικής.

Αύτό 9ά τό κατορθώ
σετε αναπτύσσοντας τήν 
κρίσι σας καί τό συναίσθη
μα τής δικαιοσύνης.

Μή παραμ,βλεϊτε νά με

λετάτε τόν εαυτό σας καί 
ζυγίζετε τήν κάθε σας 
σκέψι, τήν κάθε σας πρά- 
ξι μέ τήν ίδ ια  ζυγαριά 
πού ζυγίζετε τις σκέψεις 
καί τίς πράξεις τών άλ
λων.

‘Αναλαμβάνουν τήν ϊ -  
δρυσιν Παιδικού 'Ομίλου 
εις τήν συνοικίαν Π α γ 
κρατίου ’Αθηνών οί Μ ι
χαήλ Λευκαδικός, Α. Μυ- 
τιληναΐος καί Καλαντίδη:.

Οί ενδιαφερόμενοι ή- 
μποροΰν νά συναντήσουν 
τούς ώς άνω είς τό 7ον 
Γνμνάσιον Παγκρατίου. 
Τόν μέν Μ. Λευκαδικόν 
είς τό β ' τμήμα τής Γ 'τά 
ξεως, τόν δέ Μ υτιληναΐ- 
ον είς τό β ’ τμήμα τής 
Α' τάξεως.

Κ Ι Ν Η Σ Ι Σ  Ο Μ Ι Α Β Η
ΛΕΥΚΑΣ, 20 Ίανουα- 

ρίου. — Π αρόντων δλων 
τών μελών τοϋ Π .Ο .Τ . 
Ε. Λ. άπεφασίσθη δπως 
προκηρύξωμεν ένα δ ια γ ω 
νισμό φωτογραφίας. Πα- 
ρακαλοΰμεν τήν διεύθυν- 
σιν έάν έγκρίνη αύτόν τόν 
διαγωνισμόν νά μάς πα- 
ραχωρήση μίαν στήλην 
διά τήν προκήροξιν τού 
διαγωνισμού τούτου,

Ή  Πρόεδρος 
Ά ν ν α  Δεβάρη 
Ή  Γ ραμματενς  

Ρ ενε Ζερβόν  
Ή  Ταμίας 

’Ό λγα  Γαζή

’βρκρίβεις ψευδω νύμω ν
Δικαίωμα έγκρίσεω ς ψευδωνύμου 

γιά  δλον τό ν  χρόνον δρχ. 10. Π λάϊ στό 
ψευδώνυμο γ ρ ά φ ε τ α ι  τ ό -ψηφίον α 
δταν πρόκειται γ ι ’ άγόρια καί κ δταν 
πρόκειται γ ιά  κορίτσια.

Κυανόλευκο Λάβαρο (κ).
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Μαρίαν Π αλλιχάρη , Κ. Μαν- 
τ οπούλον, Βασιλικήν Πα- 
σπάλα, Κ. Τξαβάραν, Χρ. 
Γιανναχοπούλου.— Τά « Ε λ λ η 
νόπουλα» χαιρετίζουν μέ έν&ου- 
σιασμον τούς πρώτου: ύποστηρι- 
κτάς των τής 'Αμερικής, οί ό 
ποιοι δίδουν τό σύνθημα τής 
φιλίας πού επιθυμούμε νά συνα- 
φθή μεταξύ τών έδώ παιδιών 
μας καί τών ξενητεμένω ν.

Ζητούμε δμως άπό σάς νά  
μήν αρκεσθήτε στήν ατομική  
σας μόνον ύποστήριξιν άλλά νά  
προσπαθήσετε νά διαδώσετε «Τά 
'Ελληνόπουλα? είς όσο τό δυ
νατόν περισσοτέρους φίλους σας 
καί γνωρίμους.

Σας ζητούμε άκόμη νά μάς 
στείλετε τά ονόματα καί τάς 
διευθύνσεις παιδιών πού θά ε 
πιθυμούσαν νά αλληλογραφή
σουν άπ’ ευθείας μέ τά έδώ π α ι
διά μας τά όποια  μέ άνυπομο- 
νησία μεγάλη αναμένουν νά 
συνάψουν (Κενώτερες σχέσεις μέ 
τά 'Ελληνόπουλα τής ’Αμερικής.

Σάς ζητούμε επίσης νά σπεύ- 
σετε να λαβετε μέρος βίς τήν 
Συνβργασία Φίλων καί βίς τήν 
Σελίδα ’Ανταποκρίσεων, άπο- 
στέλλοντες μικρά λογοτεχνήματα  
καθώς καί κάθε είδους άνταπό- 
κρισιν σχετική μέ τήν ζωή τών 
σχολείω ν καί έν γένβι τήν κί- 
νησι τών παιδιών τής χοιρας πού 
σας φ ιλοξενβΐ.

"Ετσι σιγά—σιγά τά έδώ Ε λ 
ληνόπουλα θά  μάθουν πώς ζήτε, 
πώς μορφώ νεστε καί πώς μεγα
λώνετε έκεΐ κάτω, στήν δεύτερη 
πατρίδα σας, ένώ έσεΐς διαβά
ζοντα ς «Τ ά "Ελληνόπουλα» θά  
παρακολουθείτε τήν ζωή τών 
έδώ μικρών άδβλφών σας.

Οσον άφορά τάς συνδρομάς 
βις το περιοδικόν μας, σάς γνω - 
ριζομεν οτι ενεκα τής πτώσεως 
τού δολλαρίου ή συνδρομή διά 
τό δεύτερον ετος τής έκδόσεώς 
μας, τό όποιον  θά  άρχίση άπό 
τής 25ης Μαρτίου τρέχ. ε. θά  
είναι βίς τό εξής δολλάρια 2. "Ο
σα όμως παιδιά θά  ήθελον νά  
λάβουν ολόκληρον τήν σειράν 
τών μέχρι τούδε έκδοθέντων 
φύλλων καθώς καί έκείνων πού 
θά  βκδοθοΰν μέχρι τής 10 Μ αρ
τίου,^ αΰιη  θά  τούς άποστέλλε- 
ται αντι 1 παντοτβ δολλαρίου.

Ά να μ ένο μ εν  τάς καλάς σας έ- 
νεργείας.

Κοιτώνα Έ ξαχουστύν.— Χ α- 
ρηκαμε πού λάβαμε γράμμα σου,

και θα  &ελαμε κάπου κάπου νά 
μας γράφης γιά νά μαθαίνουμε 
ειδήσεις σου καθώς καί τάς προ
όδους σου στό σχολείο .

Τό 8 φύλλο σοΰ τό στείλαμε 
κΓ ελπίζουμε νά το έ'λαβες.

Ό  πα ππού; σου είναι έ'νας 
πολύ καλό? μας φίλος, κι’ ετσι 
θέλομε καί σύ νά μή μάς ξε
χνάς.

Ν. Π απούλιαν. — Έ λάβαμε  
τήν συνεργασία σου καί τάς 
πνευματικάς ασκήσεις καί σ’ ευ
χαριστούμε. Έ λάβαμε επίσης 
καί τό αντίτιμο τοΰ ψευδωνύ
μου σου, δυστυχώς όμως τό ψευ
δώνυμο πού ζητάς νά σοΰ έγ- 
κρίνωμε είναι ήδη δοσμένο σέ 
άλλον. Κ ςατοΰμε τό άντίτιμο  
καί περιμένουμε νά μάς προ- 
τείνης ενα άλλο ψευδώνυμο.

"Ολγα Γαζη.—Σ ’ εύχσριστοΰ- 
με θερμά γιά τίς εύχές σου καί 
ελπίζουμε νά είσαι πιά έντελώς 
καλά. Έ λάβαμε καί τήν συνερ
γασία σου καί σ’ εύχαριστοΰμε.

Σαντίνα Μ ίχα.— Τό φύλλο 
πού σοΰ έλλειπε στό στείλαμε, 
ελπίζουμε νά τό ελαβες.

Γ. Κοχχινάκην. -  Έ λάβαμε  
τό γράμμα σου, τίς λύσεις σου 
καί τήν συνεργασία σου. Θά ε- 
πιστήσουμε τήν προσοχή τοΰ 
Πρακτορείου σχετικώς μ ' αύτά  
πού μάς γράφεις.

Μ. Γρηγοριάδην .—Χαρήκαμε 
πού λάβαμε γράμμα σου. Σ χετι
κώς όμως μ ’ οτι μάς γράφεις  
γιά  τόν όμιλο δέν συμφωνούμε 
μαζύ σου. Σύ πού είσαι άπό 
τούς πρώτους καί τούς πιό κα
λούς μας φίλους προσπάθησε 
νά προσέλκυσης συνδρομητάς 
καί άναγνώστας στά « Ε λ λ η ν ό 
πουλα, ώστε νά  αυξήσουν έτσι 
καί τά μέλη τοΰ όμίλου. Τό ενα  
είναι άλληλένδετο μέ τό άλλο. 
’Α χό  σας πού μάς διαβάζετε καί 
μάς_ αγαπάτε, έξαρτάται ή επι
τυχία. Καί σύ πού άνήκεις στό 
Σώμα τών ’Αλκίμω ν δέν πρέπει 
νά ξεχνάς πώς ή θέλησις υπερ
νικά τά πάντα .

Πανον Σ τρα τηγία .— Έ λ ά β α 
με τ t γράμμα σου καί τό έσώ- 
κλειστον άντίτιμον. Τά περιοδι
κά σοΰ τά στείλαμε καθώς θά  
ίδής. ’ Ομως μάς οφείλεις άκόμη  
2 δρχ. "Οταν μάς ξαναγράψ ης, 
έξοφλάς τό μικρό σου αύτό χρέ
ος διά τήν τάξιν. Σ ’ εύχαρι- 
στοΰμβ.

Σταύρον Τ οιμπαρίδην.— Έ 
λάβαμε τό γράμμα σου καί σ ’ 
ευχαριστούμε διά τό ενδιαφ έρον  
σου. Ά ν τ ί  φ έϊγ-βολάντ, σοΰ έ -

στείλαμε δέκα πέντε δηλώσεις 
εγγραφής. Μοίρασέ τες στό Γ υ
μνάσιό σας καί προσπάθησε νά  
προσελκύσης τά παιδιά νά έγ -  
γραφοϋν.

Τά χειρόγραφά σου θά  μπο
ρούσες άντί^σέ φάκελλο νά τά 
στέλης^ ώς έντυπο. Τ ά ταχυδρο
μικά είναι ετσι πολύ φθινώ τε- 
ρα. Συνβννοήσου σχετικώς μέ τό 
ταχυδρομείο. Διά νά δημοσιεύ
σουμε τήν α γγελ ία  σου στήν 
στηλη « Απο τον 'Έ ναν στόν 
"Αλλον» πρέπει νά μάς στείλης 
τό ά ντίτ ιμ ον τής δημοσιεύσεως, 
δηλαδή 8 δρχ. Ευχαριστούμε 
γιά τήν συνβργασία.

Ά V I .  Μ αργαρίτην.— Έ λ ά β α 
με τό γράμμα σου καί στείλαμε 
τά φύλλα πού μας ζητοΰσες. Ή  
συνεργασία σου θά  δημοσιευθή  
όλη μέ τήν σειρά της, νά μήν 
άνησυχής.

Ολγα. Γαζή.— Τό γράμμα  
σου έλάβαμε χι’ ευχαριστηθήκα
με που μάς α ναγγέλλεις τήν έγ
γραφή σου εις ιή ν  δευτέρα ετή
σια περίοδο τοΰ περιοδικοΰ μας. 
Σ εύχαριστοΰμε καί σέ παρακα- 
λοΰμε νά  κάνης ό ,τι μπορείς γιά  
τήν εΰρυτέρα του διάδοσι. Εΰ- 
χαριστοΰμε τόν καλό σου πατέρα  
γιά τά συγχαρητήριά του.

Α. Μ αχρυγιάννην. — Ή  έκ
φρασής τοΰ έν&ουσιασμοϋ σας 
γιά το περιοδικό μας μας συγι 
κινεί πολύ βαθυά. Ά π ό  τόν ε
πόμενο χρόνο θά  προσπαθήσου
με νά  έκπληρώσουμε όλες σας 
τίς βπιθυμίβς πού μέ λόγια τό
σο συγκινητικά μάς εκφράζεις. 
Τ ίς λύσεις σου μ π ο ρ είς  κάλλι- 
στα νά τις στέλλης ώς έντυπον, 
διπλώ νοντας τις σέ μιά κόλλα 
χαρτί. Συνεννοήσου καί μβ τό 
ταχυδρομείο θά  είνα  τό ασφα
λέστερο.

Βλάσην Μ αχρυκώσταν. — Σ’ 
εύχαριστοΰμβ θβρμά γιά  τίς ευ
χές σου καί χαρήκαμε πού τίς 
γιορτές τίς ευχαριστήθηκες στό 
χωριό σου. "Οσον άφορά τόν 
Φίγγαρω λυπούμεθα νά σοΰ ποΰ· 
μβ ότι λόγο ι υγείας τόν άνάγκα- 
σαν νά  μάς στερήση τής πολυ
τίμου συνεργασίας του. Ά ς  έλ- 
πίζουμε ότι άργότερα θά  μπό
ρεση καί πάλι νά σάς προσφέρη 
τίς «Σκέψεις» του, πού τόσο σάς 
ένδιέφεραν.

Α ννα Δεβάρη .— Σοΰ εκφρά
ζουμε τά θερμά μας συλλυπητή- 
πια  γιά  τήν απώ λεια  τοΰ προ
σφιλούς σου παπποΰ. Ωραία 
έμπνευσι είχε ό Ό μ ιλ ό ς  σας, 
στήν ειδική στήλη δημοσιεύουμβ

Δ ΙΑ Γ Ω Ν ΙΣ Μ Ο Σ  Λ Υ Σ Ε Ω Ν  Β'. Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο Υ

Δεχόμενα λύσεις εως

τά σχετικά πρός τήν Β' σας 
Συνεδρίασι. "Οσον άφορά τό 
βιβλίο πού μάς γράφεις θά  προ
σπαθήσουμε νά  σοΰ εϋρουμε 
κάτι σχετικό. Ν ομίζουμε όμως 
πώς αν διαβάσης προσεκτικά τά 
όσα γράφει ή κ. Σοφία Μαυρο- 
ειδή-Παπαδάκη είς τήν σελίδα 
τής Τ έχνης τοΰ περιοδικοΰ μας 
θά μπόρεσης νά άντλήσης ό,τι 
σοΰ χρειάζεται.

Ρενε Ζερβού .—Έ λά β α μ ε τό 
γράμμα σου, τόσο πάντοτε γε- 
μάνο αγάπη, καθώς καί τήν νέα  
σου έγγραφ ή  στό περιοδικό μας 
καί σ’ βύχαριστοΰμε θερμά.

Π ράγματι πολύ ωραίος ό δια
γω νισμός πού σκβφθήκατβ καί 
«Τά Ε λλη νόπουλα » σάς παρα- 
χωροΰν τόν άπαιτούμβνο χώρο 
γιά νά τόν προκηρύξετε. "Οταν 
ξεμπερδέψης άπό τούς διαγωνι
σμούς σου περιμένουμε καί συ
νεργασία  σου.

Τάχην Τσατσον . —Μέ χαρά  
ξανάλάβαμε ειδήσεις σου *αί 
χαιρόμβθα πού είσαι καλά. Δέν 
θέλουμε ποτέ νά παφαμβλής τίς 
υποχρεώσεις σου γιά  μάς, ξέρου
με πώς ή ζωή είνα ι δύσκολη 
καί σκλαβώνει κάποτε περισσό
τερο τοΰ δέοντος. Φ θάνει όμως 
νά  εχη κανείς θάρρος καί καλή  
καρδιά.

Πανον Σ τρα τηγία .— Ε ίχαμε  
τήν εύχαρίστησι νά γνωρίσουμε 
τόν θ ε ίο  σου, ό όποιος μάς ε- 
φερε τήν συνδρομή σου. Σ ’εύχα- 
ριστοΰμε, καί προσπάθησε νά  
μάς προσελκύσης κι’ άλλους φί
λους σου.

Γ. Να&αναήλ.--Α μ α ρ τ ία  ε
ξομολογούμενη συγχωρεϊται, κι' 
ετσι μέ χαρά σέ δεχόμεθα στόν 
φιλικό μας κύκλο, κι’ ελπίζουμε  
ν ’ άποτελέσης καί σύ ένα  άπό  
τά δρώνοα πρόσωπα.

Θεόφιλον Ά ριστόπουλον. — 
Λυπηθήκαμε πού δέν σέ είδαμε 
όταν πέρασες άπό τήν Α θ ή ν α ,  
τόσφ μάλλον πού ή σιωπή σου 
μάς εκόστιζε. Ε λ π ίζο υ μ ε  τώρα 
νά λαμβάνουμε τακτικά ειδή
σεις σου. Ό σ ο ν  άφορά τό έρ- 
γον σου πού μάς γράφεις δέν 
έτυχε εγκρίσεως ύπό τής διευ- 
θύνσεως. Στείλε μας κάτι άλλο. 
Π εριμένουμε καί τίς φωτογρα
φίες.

Ν. Π ολίτην .— Μέ χαρά έλά
βαμε ειδήσεις σου κι’ έλπίζουμε 
τώρα νά είσαι έντελώς «αλά. 
Χ αιρόμεθα πού ενεργείς γιά  
τόν "Ομιλο Τά φύλλα πού μάς 
ζητάς θά  τά λάβης μαζύ μ ’ αύ
τή μας τήν άπάντησι.

137. Μ εταγραμματιομόξ

Β γάζω  Ν καί βάζω Ρ  
Καί μονάχα μέ αύτό 
Ά π ό  ζώ ο, στό λεπτό, 
γίνομαι βουνό

Γίνος Βούγας

138. Δημώόες Α ίν ιγ μ α

Μοΰ άφ ερεΐς καί μεγαλώνω  
Μοΰ προσθέτεις καί μικραίνω  
Τ ί είμαι ;

Φασουλής
139. Ρόμβος

+ = Σ ύμ φ ω νον
+ . = Ρ ή μ α
+  · = Έ π ιβ ά λ λ ε τα ι
+ . . . = Μ ή ν
+ . —Μέρος τηςήμέρας
+  ■ = Ά ρ ιθ μ η τ ικ ό ν
+ = Φ ω νή εν

Κα&έτως: Α σιατική  Νήσος. 
Τρελλή ΙΙεταλουδίτσα

140. Α ίν ιγ μ α

Π οιάς χώρας ό κάτοικος είναι 
καί πουλί;

"Αλχιμος

141. Έ λ λ ιποσ ύμ φ ω νον

ηεα— ο—ου—βου —ααιε
Παπαρούνα τοΰ Βουνοΰ

142. Έ ρ ώ τη ο ι;

Π οιό πράγμα έχουμε διαρκώς 
έμπρός μας καί δέν τό βλέπουμε. 

Ξαν&ός ‘Ιπ π ό τη ς

Τ ά «Ε λλη νόπουλα » μέ τήν έ- 
πιθυμία νά εξυπηρετήσουν τά 
παιδιά πού έχουν άνάγκη νά  
έργασθοΰν έγκαινιάζουν άπό σή
μερα στήλην μικρών αγγελιώ ν.

Ή  τιμή κάθε σχετικής άγγε- 
λίας ορίζεται πρός δραχ. 1 ή λέ-  
ξις.

τάς 25 Μ αρτίου

14?· Παραμις

+  = Σ ύμ φ ω νον
• - f  · = Έ π ίθ ε τ ο ν

* * -f- ’ — ΒασιλόπουλοΤροίας
· · - ( - · · ·  =:Π όλις ’Ιταλίας
• · 4- · . . .= Π ο τα μ ό ς  Ά μ ε ρ .  

Καϋ·έτως: Βασιλεύς Αίγύπτου
Ά τ ϋ Ί ς

]44 Ψ αροκόκκαλ©

Όριζοντίως: φω τίζει, ουρά
νιον φαινόμενον, βασιλεύς Φρυ- 
γίας.

Κα&έτως: Έ νδυμ α , γράμμα, 
ρήμα.

Αιανα

145. Φ ω ν η εν τό λ ιπ ο ν

Τ —ν —κ—μ—ν —δμ
Ξαν&ός ’Α&ηναΐος

146. Κ ρυπτογραφ ικόν

ΐ2 3 4 5 6 7 1 = Ά ρ χα ΐο ς  σοφός 
245 = Μ έρ ο ς τοΰ χρόνου
3156Ϊ4 = Ά ρ χ α ΐο ν  άγγεΐον  
265 = Μ έρος τής κεφαλής
12674 = Έ π ίθ ε τ ο ν
574 = Δ έ ν  πιάνεται

Άφροστεφανω μένο Κΰμα

Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι παιδί ηλικίας 12- 
14 έτών, γνω ρίζον άνάγνω αιν, 
γραφήν καί άρίθμησιν δι’ υπη
ρεσίαν γραφείου.

Ά π ο τα νθ ή τε  : Κυρίαν Ά β α -  
ταγγέλου, οδός Φωκίωνος 10,Α 
θήνα ς, μεταξύ 11—12 π .μ . καί 
4 —6 μ.μ.

Μ Ι Κ Ρ Α Ι  Α Γ Γ Ε Λ Ι Α Ι



3ίαιδιά, αν dijjeze ζην υγεία 
σας νά ζρώζε μόνον δούζνρο 

ίΚερκνρας
ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΛΟΓΈΡΟΥ

SfCevtpinh ’Μωοδήκη  
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