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syi'A ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ ΤΙ C
Τό καλοκαίρι, μέ τήν ευκαιρία τής δια

κοπής τών μαθημάτων, χίλια και πλέον Ε λ 
ληνόπουλα πού γεννήθηκαν στήν ’Αμερική 
θά διασχίσουν γιά πρώτη φορά τόν μεγάλον 
Ατλαντικόν Ω κεανό καί θάρθουν νά έπι- 
σκεφθούν, νά γνωρίσουν καλά καλά καί άπό 
κοντά, τήν ιδιαίτερη πατρίδα τους, τήν Ε λ 
λάδα. Τήν εκδρομή τους τήν οργανώνει ή 
«Άχέπανς», τό ένα άπό τά δύο μεγάλα καί 
προοδευτικά σωματεία πού ίδρυσαν οί Έ λ 
ληνες τής ’Αμερικής καί αριθμούν πολλές 
χιλιάδες μέλη. Τό κράτος τούς ετοιμάζει μιά 
θερμή δεξίωσι. Θά φροντίση νά δοθούν χο- 
ροί, παιδικές παραστάσεις καί άλλες διάφο
ρες γιορτές πρός τιμήν 
τους, ώστε τά ξενητευ- 
μένα αυτά Ελληνόπου
λα πού ζούν στήν ’Αμε
ρική, κοντά στούς γο
νείς τους, νά θυμούνται 
πάντα τήν πατρίδα τους 
καί νά διατηρούν μιά 
καλή άνάμνησι άπό τήν 
πρώτη αύτή εκδρομή 
τους.

Γ ιά φαντασθήτε, αλή
θεια, τά μικρά αυτά παι
δάκια δέν ξέρουν ακόμη 
τί θά πή Ελλάδα ! Τήν 
έγνώρισαν πολύ λίγο καί 
άπό τά βιβλία μονάχα 
πού διαβάζουν, τά πε-

Μά όχι. Ή  ζωή 
τέτοια, δπως τήν

I πού δια

ρισσότερα μάλιστα νομίζουν ότι Ελλάδα θά 
πή τό φτωχικό χωριό τών γονέων τους. Καί 
γιάτό χωριό αύτό δέν σχηματίζουν καλήν 
έντύπωσι, αφού οι συγγενείς τους άπό δώ 
τούς παριστάνουν μαύρη τη ζωη καί τους 
ζητούν διαρκώς δολλάρια . . . Λενε  ̂ετσι τα 
παιδάκια αυτά, πού. άνερχονται σέ εκατό χι
λιάδες και πλέον :

— Ά φο ΰ στήν πατρίδα δέν υπάρχει ψωμί 
καί ή ζωή δέν είναι καλή, γιατί νά μή μεί
νουμε εδώ καί νά γίνουμε Αμερικανοί πο
λίτες.

στήν 'Ελλάδα δεν είναι 
παριστάνουν οί φτωχοί 
χωρικοί συγγκνεϊς τους 
στά γράμματά τους άπό 
δώ. Ή  Ελλάδα είναι 
μεγάλη καί δ τόπος της 
έχει, δπως ξέρουμε πολ
λές χάρες.

Νά, λοιπόν, γιατί γί-* 
νονται οί παιδικές αυ
τές εκδρομές. Νά γνω
ρίσουν τά ξενητευμένα 
Ελληνόπουλα τής Αμε
ρικής τήν πατρίδα μας, 
πού είναι καί δική τους 
πατρίδα, νά τήν άγαπή- 
σουν, νά ενδιαφερθοΰν 
γι’ αύτήν καί μεθαύριο, 
δταν θά μεγαλώσουν 
καί θά διαδεχθούν τούς



γονείς των στις εργασίες τους νά συγκρο
τήσουν τόν Ελληνισμό στή μεγάλη καί μα- 
κρυνή αυτή χώρα, πού τήν αποτελούν τόσες 
πολλές και πλούσιες ’Αμερικανικές Πολι
τείες.

Μά, νομίζουμε, πώς δέν αρκεί αυτό μο
νάχα. Γιατί όλα τά 'Ελληνόπουλα τής ’Αμε
ρικής δέν είναι σέ θέσι οικονομική τέτοια, 
ώστε νά μπορέσουν νά ξοδέψουν πολλά χρή
ματα καί νά μετάσχουν στήν εκδρομήν. Ε π ι
βάλλεται νά κινηθούμε όλοι μας άπό δώ καί 
προ παντός σείς, καλά 'Ελληνόπουλα, πού 
γεννηθήκατε εδώ καί γνωρίσατε τήν πατρίδα 
σας. Ν’ αρχίσετε νά γράφετε στά Ελληνό
πουλα τής ’Αμερικής, ν ’ άνταλάσσετε κάρτ 
ποστάλ, εικόνες, γραμματόσημά. Καί στά 
γράμματά σας νά τούς λέτε πόσο καλή καί 
μεγάλη είναι ή πατρίδα μας. Νά τούς εμ- 
πνεύσετε τήν αγάπη, τόν ενθουσιασμό γι’ 
αυτήν. Νά τούς κάνετε νά ύπεριφανεύονται 
γιά τήν ιστορία τους. Νά τούς βγάλετε κάθε 
κακή ιδέα πού έχουν τυχόν σχηματίση γιά 
τόν τόπο μας.

Καί επειδή αύτό είναι στήν αρχή λιγάκι 
δύσκολο, θά σάς βοηθήσουμε εμείς. Μέ χα
ρά μποροΰμενά σάς αναγγείλουμε άπό τώρα, 
δτι τό περιοδικό σας άνέλαβε αυτήν τήν πρω
τοβουλία καί σέ λίγο θά σάς δώση πολλές 
διευθύνσεις ν ’ άρχίσετε ν ’ άλληλογραφήτε. 
Θέλουμε νά σάς φέρουμε σ’ επικοινωνία 
ατενή μέ τά ξενητεμένα Ελληνόπουλα τής 
’Αμερικής. Νά γνωρισθήτε καλά μεταξύ σας, 
νά δέσμευθήτε άπό τά παιδικά σας χρόνια 
μέ αγάπη καί φιλία, γιά νά συνεργασθήτε 
εύκολώτερα μεθαύριο, όταν θά μεγαλώσετε, 
ατόν δύσκολον αγώνα τής ζωής.

Σκεφθήτε το καλά... Μέ τόν τρόπον αύτό 
προσφέρετε μιά μεγάλη υπηρεσία στήν Ε λ 
λάδα καί εξυπηρετήτε εκ παραλλήλου καί 
τόν ϊδιο τόν εαυτό σας. "Οσους περισσότε
ρους καλούς φίλους εχει κανείς, τόσο τό κα
λύτερο είναι γ ι’ αύτόν. Πολύ περισσότερο, 
δταν οί φίλοι σας αυτοί θά είναι τά 'Ελ
λ η ν ό π ο υ λ α  της  'Αμερικής.

"8  να 3 ΐαβχαΛ ινο ζα}ειδι
Χίλια εξακόσια Βελγόπουλα έπεχείρησαν ενα 

Πασχαλινό ταξβΐδι στήν Μεγάλη Βρετανία μαζύ 
μέ τούς καθηγητάς τους.

Τό ταξβΐδι αύτό διωργανώθηκβ άπό τόν Βέλγο 
"Υπουργό τής Παιδείας μέ τό σκοπό νά δοθή εύ- 
καιρία στούς μικρούς Βέλγους νά γνωρίσουν άπό 
κοντά μιά άλλη χώρα.

Μεγάλες προετοιμασίες προηγήθησαν. Κινη

ματογραφικές ταινίες και διαλέξεις μέ άσΰρματο 
προετοίμασαν καταλλήλως τούς ευτυχείς μικρούς 
μαθητάς, οι όποιοι είχαν τήν τύχη ταξειδεύον- 
τας μέ ειδικά γ ι’ αυτούς ναυλωμένο πλοίο νά 
άποβιβασθοΰν στή χώρα πού προεξέχει μέσα σ’ 
όλες τις άλλες δσον άφορδ τόν πολιτισμό.

3£%νέκδοζα
’̂ Αφηρημάδα εηισζήμονος

Λένε γιά ένα μεγάλο γιατρό παθολόγο πώς 
ενώ έκανε τήν πρωινή του επίσκεψη στό νοσο
κομείο τόν ζήτησαν στό τηλέφωνο.

Τρέχει αρπάζει τό ακουστικό καί λέει άφηρη- 
μένος : « ’Αναπνεύσατε βαθιά, παρακαλώ».

S io a y μαζικός καΛΜζέγνης
'Ό ταν ό μεγάλος ζωγράφος Βατώ ήταν ετοι

μοθάνατος καί έπήγε ό έφηιιέριος τοΟ Νοζέν νά 
τόν μεταλάβη καθώς τοϋ έδιδε νά φιλήση έναν 
’Εσταυρωμένο εντελώς πρωτόγονης τέχνης ό 
Βατώ είχε τή δύναμη νά φωνάξη:

— Πάρτετο άπ ’ εδώ ! Πώς ε ίνα ι δυνατόν νά 
βρέθηκε καλλιτέχνης ν ’ άποδώση τόσο άσχημα 
τόν Θεάνθρωπο !

33αβιΛικη (ΰρονοηζικόζης
Ό  Βασιλεύς τών Μακεδόνων Φίλιππος εσυνο- 

δεύετο πάντοτε άπό δύο ύπηρέτας πού τούς 
επλήρωνε'γιά νά τοΰ λένε κάθε πρω ί. «Μή ξε
χνάς δτι είσα ι άνθρωπος» καί νά τόν ρωτούν 
κάθε βράδυ: «Θυμήθηκες ότι ήσουν άνθρωπος;*

3 ΐροζίμησε νά μ ε ίν ε ι zvpJdq
"Ενας τυφλός είχε μιά γυνα ίκα πού ύπεραγα- 

ποϋσε μολονότι πολλές φορές τοΰ είχαν πει δτι 
ή ιαν πολύ άσχημη.

Μιά μέρα ήλθε στήν πόλι πού έμενε ενας πο
λύ σπουδαίος όφθαλμολόγος ποΰ τόν έξήτααδ 
καί τοΰ είπε πώς μπορούσε νά τόν θεραπεύση.

— Προτιμώ νά μείνω τυφλός είπε, γ^ιατί άν 
γιατρευθώ ίσως χάσω τήν άγάπη ποΰ/ω στή 
γυναίκα μου κι’ αύιή  μέ κάνει εύτυχισμένον.

3ΥΙεΛεζώνζας άβζρονομία
Ό  Θάλης άγαποΰσε πολύ τήν αστρονομία. 

Ώ ρες ολόκληρες περνοΰσε μελετώντας τά ου
ράνια σώματα.

Μιά μέρα περπατούσε βυθισμένος σέ σκεψει; 
δταν δέν πρόσεξε και π έφ τε ι μέσα σ’ένα λάκκο,

— "Ε ! πρόσεξε τοϋ κάνει μιά γρηούλα, πώ; 
θές νά μάθης τί γίνετα ι στόν ούρανό δταν δέν 
μπορεϊς νά ϊδής τ ί γίνετα ι στά πόδια σου;

£ ω σζη  ωαρομοίωσιf
Ό  μουσικός Σιμωνίδης ζητούσε άπό τόν Θε

μιστοκλή νά τοΰ κάμη ένα ρουσφέτι, μά ό Θε
μιστοκλής δέν έννοοϋσε νά τό κάμη γιατί ήταν 
άδικία. Γιά νά δώση στόν Σιμωνίδη νά κατα
λάβω τοϋ βίπε:

- -  Ε ίνα ι σά νά σοΰλεγα νά τραγουδήση; 
«φάλτσα», θα μποροΰσες ποτέ νά τά κάμης;

Ο  Φ Λ Ν Η ϊ  Σ Τ Η Η  Λ Κ Ρ Ο Π Ο Λ Η

‘Η πρώτη κουβέντα τοΰ φάνη , σάν βρέθηκε 
μπροστά στό Έρέχθειο, ήταν νά φωνάξωμε ένα 
φωτογράφο νά τοϋ βγάλη μιά φωτογραφία κάτω 
άπό τις Καρυάτιδες. ‘Ο ξάδερφός του ό Σπΰρος, 
ό φοιτητής, τούς είχε στείλει πέρυσι τό Πάσχα 
μιά τέτοια δική του φωτογραφία καί ό Φάνης 
άπό τότε ονειρευόταν νάποχτήση κ ι’ αύτός μιά 
μέρα αύτή τή δόξα. Καταλάβαινα καλά τόν μι
κρό μου τόν Φάνη ! "Ηθελε νά κρατά κάτω στό 
χωριό τή φωτογραφία του, νά τήν δείχνη στούς 
συμμαθητές του καί νά καμαρώνη μέ τό θαυμα
σμό τους ! Μά δέν μ’ άςεσε νά τοΰ κάνω άμέσως 
τά καπρίτσια του. "Επρεπε νά μάθη νά περιμένη 
κάθε πράμα στήν ώρα του.

— Θά γίνη κ ι’ αύτό, Φάνη μου, στό τέλος· ε ί
παμε νά μή βιάζεσαι. Προτοΰ ποζάρεις κάτω άπό 
τις Καρυάτιδες πρέπει νά μάθη? τί παριστά
νουν. Γιά κύιαξέ τις καλά !

‘Ο Φάνης γύρισε τά μεγάλα μάτια του, κύτταξε 
τις ιόραϊες μαρμάρινες κοπέλλες κ ι’ άρχισε νά 
ψάχνη γιά νάβρη κάτι νά μέ ρωτήση.

— Τί κρατοΰν στά κεφάλια τους, θείτσα ; πα
νέρια ;

— Καί βέβαια πανέρια. "Εχουν μέσα τούς καρ
πούς καί τά δώρα γιά τή θυσία τής Ά θηνάς. 
Είνε οί Κανηφόρες Παρθένες τών Παναθηναίω»!

— Γ ι’ αύτό περπατούν άργά-άργά, κι* έχουν 
τό ένα πόδι εμπρός καί τό άλλο πίσω ; Καί κύ- 
ταξε, θείτσα, οί τρεις έχουν τάριστερό μπροστά 
κι* οί άλλες τρεις τό δεξί. Γιατί δέν περπατούν 
μέ τό ίδιο βήμα, δπως κάνομε μεϊς στή γυμνα
στική ; .

— Τδκαμε επίτηδες έτσι ό καλλιτέχνης, γιά 
νάχη πιό ποικιλία καί αρμονία τό βάδισμά τους. 
Δές μέ τί χάρη βαδίζουν ! Θαρρείς πώς πάνε σέ 
χορό καί δέν νοιώθουν καθόλου τό βάρος τής 
στέγης πού κρατοΰν στά κεφάλια τους.

— Τής οιέγης ! διέκοψβ παραξενεμένος ό Φά
νης· καί τότε μόνο πρόσεξε πώς οί Καρυάτιδες 
χρησίμευαν γιά κολώνες στό μικρό αύτό χαριτω
μένο εξώστη τοΰ ’Ερεχθείου.

— Τί ώραΐα φορέματα πού φοροΰν! καί τί ώ- 
μορφες δίπλες πού κάνουν άπάνω στό κορμί 
τους ! Καί τά μαλλιά τους ριγμένα στούς ώμους 
τους, πόσο τις ώμορφαίνουν ! Μά γιατί, θείτσα, 
εκείνη ή πιό ωραία είνε πιό σκούρα άπό τις 
άλλες ;

— Κείνη ή πιό ωραία, δπως πολύ σωστά τό. 
είπες, παιδί μου, είνε ψεύτικη. Τήν άληθινή 
μάς τήν πήραν οί "Αγγλοι καί τήν έχουν στό μου
σείο τους, στό Λονδίνο. Αύτή έδώ είνε"άντίγραφο 
καμωμένο άπό γ ίψο .

— Καί δέν θά μας τήν ξαναδώσουν πιά θεία ; 
Γιατί μάς τήν πήραν ;

Τά μάτια του έβγαζαν φλόγες καί στό πρόσωπό 
του είχε χυθή ένας άγριος θυμός. ΤΗταν ικανός 
νά κηρύξη πόλεμο στήν ’Αγγλία γιά τήν κλεμμένη 
Καρυάτιδα.

— Καί ξέρεις. Φάνη μου, ή ξενητεμένη αύτή 
Έλληνοπούλα υποφέρει πολύ στή σκλαβιά της. 
Λένε πώς κάθε βράδυ κοντά στό μουσείο άκοϋν 
οί διαβάτες κλάμματα καί λυγμούς. Είνε ή Κα
ρυάτιδα ποΰ μέσ’ τήν ομίχλη τοΰ Λονδίνου νο
σταλγεί τόν ήλιο καί τό φώς τής ‘Ελλάδας καί

Τό Έρέχ&ειο με τ ις  Κ α ρ υ ά τ ιδ ε ς
λαχταρά τις άγαπημένες της άδελφοΰλες. Τά μά
τια τοϋ Φάνη πλημμύρισαν άπό δάκρυα. ‘Η ευ
αίσθητη ψυχούλα του είχε ξεχάσει πώς μιλού
σαμε γιά  ένα άγαλμα άπό μάρμαρο. ‘Η γύψινη 
τούτη Καρυάτιδα του φαινόταν σάν μιά ζωντανή 
σκλαβωμένη πατριώτισσα του. Γιά νά τόν άπο- 
σπάσ ο τόν πήγα μπροστά στόν πρόναο, μέ τις 
ωραίες έξ ’Ιωνικές κολώνες καί τοϋδειξα τό ναό 
μέσα. Τό μάτι του έπεσε άμέσως στή μικρή 
φουντωτή έληά.

— Μιά έληά ! μιά εληά ! γιατί τή φύτεψαν έδώ



μέσα ; Ά  ! κατάλαβα ! είνε τό δώρο τής ειρήνης 
ποΰ ή ’Αθήνα χάρισε στήν 'Αθήνα.

— ’Ακριβώς, Φάνη ! μέ μιά μικρή διαφορά δ
μως ! δέν είνε βέβαια ή ίδ ια παρά μιά άλλη, φυ- 
τεμμένη γ ι’ ανάμνηση έκείνης. Τέτοιες έληές καλ
λιεργούσαν πάντα έδώ οί ’Αθηναίοι καί τό λάδι 
τους, μέσα σέ ώραΐα βάζα, τό χάριζαν στούς ν ι
κητές τών Παναθηναίων, γιά  ν ’ αλείφουν τά 
κορμιά τους.

— Κι’ ή πηγή μέ τό νερό, τό δώρο πού ό Πο- 
σειδώνας χάρισε στήν πόλη, πού ε ίν ε ;

Τοΰδεϊξα κάτω κάτω τό μέρος πού λέγαν πώς 
ήταν τό πηγάδι καί στόν άλλο εξώστη, τόν με
γάλο μέ τις κολώνες, ακριβώς πίσω άπό τις Κα
ρυάτιδες, τοϋδειξα κάτω στό έδαφος τά σημάδια 
τής Τρίαινας τοΰ Ποσειδώνα.

— Έ δώ έγινε ό καυγάς, Φάνη, μά κύταξε 
ιούτη τήν πόρτα.

— ’Αλήθεια, θείτσα μου, τί ωραία πού είνε ! 
πόσα στολίδια εχει απάνω ! Τί πλεξοΰδες καί τί 
μαργαρίτες, σκαλισμένες στό μάρμαρο !

— ‘Η πόρτα αυτή, Φάνη μου, ε ίνε  ή ωραιό
τερη αρχαία πόρτα πού σώζεται. "Ομοια στολί
δια έχουν παντοΰ οί τοίχοι τοϋ ναοΰ καί οί κο
λώνες στις βάσεις τους. Κι' ή όροφή άπάνω ήταν 
στολισμένη μέ χρυσούς αστερίσκους καί καθώς 
ήταν χρωματισμένη γαλάζια, έμοιαζε μέ άστρο- 
φώτιστο ουρανό ! Τό ’Κρέχθειο ήταν ό κομψό
τερος κ ι’ ό πολυτελέστερος άρχαϊος ναός, πλάϊ 
στόν άπλούστερο καί τόν μεγαλοπρεπέστερο, τόν 
Παρθενώνα.

—’Αλήθεια τί άντίθεση, θείτσα μου !
Είχαμε πάβι λίγο μακρυά καί τούς βλέπαμε καί 

τούς δυό.—‘Ο ένας σοβαρός, εύγενής κ ι’ επιβλη
τικός μ* δλη τή Δωρική μεγαλοπρέπειά του κ ι’ ό 
άλλος χαριτωμένος κ ι’άνάλαφρος σάν λυγερή καί 
ώμορφη κοπέλλα τής ’Ιωνίας.

— Δέν μοΰπες δμως, Φάνη, γιατί ό ναός αυ
τός λέγεται ’ Βρέχθειο.

— ’Ή ταν αφιερωμένος στόν Έρεχθέα, τόν γυιό 
τής Γης καί στήν ’Αθηνά.

— Πολύ σωστά ! Κι’ έπειδή ήταν γυιός τής 
Γής, ό ’Ερεχθέας λέγαν πώς ήταν ενα μεγάλο 
φεΐδ ι, πού προστάτευε τήν ’Ακρόπολη καί στό 
βωμό του έφερναν κάθε βράδυ οί ’Αθηναίοι με- 
λένιες πήτες καί γλυκίσματα. Έ δώ ήταν κ ι’ ενα 
ξύλινο άγαλμα τής ’Αθηνάς πού είχε πέσει, λένε, 
άπό τόν ουρανό καί μπροστά του έφεγγε μιά ο
λόχρυση λυχνία,

Θά λέγαμε κ ι’ άλλα γιά τό Έρέχθειο, μά ένας 
πλανόδιος φωτογράφος ήρθβ κοντά μας κ ι’ οΰτε 
μέ τις άλυσσίδες δέν μποροΰσες πιά νά κράτη
σης τό Φάνη. Πήρε μιά μεγαλοπρεπή πόζα κάτω 
άπό τις Καρυάτιδες... κ ι’ άποθανάτισε τήν επί- 
οκεψή του στήν ’Ακρόπολη.

ΣΟΦΙΑ Μ Α Υ Ρ Ο Ε ΙΔ Η  ΠΑΠΑΔΑΚΗ

31ρονοηιικόζης
Ή  Ρόζα θαυμάζει τό σπ ίτι τής Λ ιλής:
—Τί καθαρά πού είνα ι δλα, ούτε σκόνη ούτε 

ή παραμικρή ακαταστασία. Ά ν  πής καί γιά τό 
μπάνιο λάμπει. . .

—"A I [δσυ γ ι’ αυτό δέν τό μεταχειριζόμαστε 
ποτέ γιά νά μή τό λερώνουμε.

Το ^Μυρμήγκι και ζο 3Ζερισζέρι
'Έ να  μυρμήγκι πίνοντας μιά μέρα νβρό ο1 

ένα ποταμάκι έπεσε μέσα. Τό ρεϋμα τό παρέσυ
ρε μέ ορμή δταν ένα περιστέρι τό είδε καί τό 
λυπήθηκε.

Τοΰ πέταξε ένα στάχυ στό νερό κ ι’ έτσι τό 
μυρμήγκι σκαρφάλωσε πάνω σ’αύτό κ ι ’έσώθηκε.

Σέ λίγες μέρβς ένας κυνηγός προσπαθοΰοε νά 
σκοτώση τό περιστέρι, μά τήν ώρα πού σκό
πευε, τά μυρμήγκι γλύστρησε στά πόδι του και 
τόν τσίμπησε τόσο δυνατά πού πετάχτηκε άπό 
τή θέση του. Έ τσ ι τό περιστέρι τήν γλύτωοε 
καί μ ’ έ'να πέταγμα έγινε άφαντο.

Κ άνε  τό  καλό  κ α ι δέν ϋ·ά μ ε τα νοήση ς .

Το okvJ i και ζο βώδι
"Ενα σκυλί μπήκε μιά μέρα στό σταΰλο ενός 

βώδιοΰ κ ι’ εκουλουριάστηκε άπάνω στό σανό τοιι 
έξαφνα μπαίνει τό βώδι πεινασμένο, άλλά τό 
σκυλί άρχίζει νά γαυγ ίζει καί νά μήν άφ ίνει τό 
βώδι νά φάη.

Τότε τό βώδι τοΰ λέει:
— Γιατί δέν μ’ άφ ίνεις νά φάω τό φ α ΐ μου 

άφοΰ ξέρω πώς δέν τρώς έσύ τέτοιο φα ΐ.
— 'Ας μή τό τρώω, άπαντάει τό σκυλί. ’Αφοί 

δέν τρώω εγώ δέν πρέπει νά τρώνε κα ί οί άλλοι.
Ό εγω ισμ ό ς  ε ίν α ι τό  χ ε ιρ ό τερο  ελά ττω μ α .

"31 γάζα και ζο σωονργίζι
Μιά γάτα είχε πιάση ένα σπουργίτι κ ι' ετοι

μαζότανε νά τό φάη δταν τό σπουργίτι τής λέει; 
—Σύ γάτα καλοαναθρεμένη δέν πλένεσαι πριν 
φάς ;

— Έ χεις δίκιο, τοϋ άπαντά ή γάτα κ ι’ αρ
χίζει τό πλύσιμο. Αυτό περίμενε καί τά_ σπουρ
γ ίτ ι , δίνει μιά καί πετάβι σ 'ένα δένδρο, κάθε
τα ι σ’ένα κλαρί κ ι’ άρχίζβι νά κοροΐδευ3ι τήν 
άπλοΐκιά γάτα.

Ή  γάτα τό φυσάει καί δέν κρυώνει, μά τί νό 
κάνει; Ώ ρκίσθηκε πώς άλλη φορά θά τρώη πρώτο 
κ ι’ύστερα θά πλένεται.

Γ ι’ αύτό οί γάτες πλένονται μόλις τελβιώ,ιουν 
τό φαγί τους.

• ‘ Ε λ λ η ν ι κ ό  Μ έλλον»

έ/Ζαιδικο y i j i o
—Ποΰ έχεις φθάσει στήν Ιστορία, Κωστάκη;
—Μά. . .  έκβϊ πού άρχίζουν οί καθαρές σελίδες.

* * *
*0 Μπαμπάς τής Κικής φεύγει σέ ταξεΐδι καί 

άποχαιρετώντας τήν κόρη του της λ έ ε ι :
—"Οταν γυρίσω καί μοΰ πής πώς ήσουνα καλό 

παιδί θά σοΰ δώσω ενα τάλληρο.
Ό  Μπαμπάς γυρίζει κ ι’ ή πρώτη του έρώτηοη 

είνα ι :
—Πές μου τήν αλήθεια, Κική, ήσουσα φρόνιμη 

γιά νά πάρης τό τάλληρο ;
—"Ω ! Μπαμπάκα, λέει ή Κική, δέν άφίνουμε 

καλλίτερα τις συζητήσεις καί νά μοϋ δώσης μιά 
δραχμή ;

Μ ιά  Σωουδαϊα ’έΆνακά^υψη
2)ιάΛο?ος 3Υΐονόωοακζος

Π ρόσω πα : Ό  Κ ω α τά κη ς  (10  χ ρόνω ν ) καί <5 &εΐος του

Θείος. — ΛενΚωατάκης (μπα ίνε ι 
στό γραφείο τοϋ θειον  
τον) .— Θείε !

Θείος.— ΤΙ θ ές ,Κ ω 
στάκη ;

Κ ωατάκης.—Θάθε- 
λα κάτ ι νά σοϋ πώ.

Θείος. — Κ αμμ ιά  
ανοησία π ά λ ι ;

Κ ωατάκης.— "Ακονσέ με πρώτα.
Θείος.—Λέγε λοιπόν.
Κωατάκης. — Λένε πάντα  πως το χρήμα  

dkv κάνει τήν ευτυχία, δεν ε ίνα ι αλήθεια ;
Θείος.— Τό λένε, μά  ποιός τό πιστεύει.
Κωατάκης.— ‘Εγώ τό πιστεύω, θε ίε  μον. 

Κ α ι  ε ίμα ι βέβαιος πώς δλες α ί καταστρο 
φές έρχονται από τό χρήμα.

Θείος.—Νάτα μας ; ενας π ιτσ ιρ ίκος  τό- 
αος δά νά καταπ ιάνετα ι με τέτοια ζητημαχα !

Κωατάκης.—Γιατ ί δχι θ ε ίε  μ ο ν ;  Ολη 
τήν ημέρα άκοϋμε τονς μεγάλους να μιλοϋν  
γ ι ’ αύτό !  Κ ι '  εγώ έβγαλα ενα συμπέρασμα .

Θείος.—Γιά νά τάκούαουμε !
Κ ω ατάκη ς .—Κ αταργώ  τό χρήμα .
Θείος.— Μπράβο , μπράβο, εύκολο νά τό 

.λέει κανείς, μά  γιά νά τό εφαρμοση  . . .
Κωατάκης.— Αέ χρειάζεται παρά  νά 

■αποφασίσουμε πώςδλα τά νομ ίσματα , χρυσά 
η  ασημένια  δεν εχονν καμμ ιά  αξία.

Θείος.—Κ ι ’ ε π ε ιτ α ;
Κωατάκης.—Βρισκόμαστε δ ιά  μ ια ς  δλοι 

Δπένταροι.
Θείος.— Φυσικά, κα ι τότε τι γίνεται ;
Κ ωατάκης.—'Λρχίζοναε νά δονλευονμε.
Θείος.—Γιά νά κερδίσουμε χ ρ ήμ α τα ;
Κωατάκης.— "Οχι, άφοΰ δέν ϋπάρχονν  

■πιά, άλλα γιά  νά έπαρκέαη ό καθένας στΙς 
άνάγκες τον. Υ φ α ίν ο υ μ ε  υφάσματα , ρά 
βουμε τά ροΰχα μας, πλέκουμε τις κάλτσες 
μας, κατασκευάζουμε τά παπού τσ ια  μας  
καί οϋτω κ α θ ’ έξης.

Θείος.—Μά θ ά  πρέπει κάθε άνθρωπος  
■νά ξέρη νά κάνη α π ’ δλα, Κ ω στάκη  μου.

Κ ω ατά κη ς .—Περίμενε, θ ε ίε  μου, νά σοΰ 
εξηγήσω τή σκέψη μον. ’Εγώ π.χ. θ ά  έφ
τ ιανα γλυκά,

π ισ 
τεύω νά ντυνόσουνα μ ’ 
αυτά ; ’Η  μήπω^ λογα
ριάζεις νά κάμης κανέ
να σπ ίτ ι άπό καρνδό-  
πητα, καπέλλο από μ α 
ρέγκα και παπούτσ ια  άπό πάστα φλώρα;

Κ ω α τά κ η ς .—Μά θε ίε  μον, ακούσε να 
σον πώ, θάδ ινα  τά γλυκά μου σέ κάποιον  
που θαξερε νά μοϋ φτ ιάξη  ενα σπ ίτ ι ή σ ’ 
εκείνον πον θ ά  μοϋ εκανε τά παπούτσ ια  μου  
ή στόν αλλο. . . .

Θ ε ίος .—"Ολοι αυτοί θ ά  βαρυστομαχιά-  
ζανε και σύ θάσοννα  α ιωνίως ξεκάλτσω 
τος. ’Άκουσε, Κ ω στάκη  μον, ή ιδέα σον 
δεν ε ίνα ι οντε περίφημη, οντε καινούρια !

Κ ω ατάκη ς  —Πώς ; δέν είναι κα ινούρια  ;
Θ είος .— ’Όχι, τό σύστημα αύτό ϋπάρχει 

εδώ κ ι ’ αιώνες ολόκληρους.
Κ ω ατά κη ς .—Κ α ι σέ πο ιά  χώρα;
Θείος- - Παντού δπου υπάρχει εμπόριό.

’Επειδή π.χ. ενας καπελλάς δέν μπ ορ ε ί  νά 
σννεννοηθή ά π ’ ευθείας, μέ ολους εκείνους 
που κατασκενάζονν άλλα πράγματα .. .

Κ ω ατά κ η ς .—Κ α ι γιατί δχι θ ε ίε  ;
Θείος .—Γ ιατ ί  οι άλλοι <5έν θ ά  είχαν^ 

πάντα άνάγκη άπό καπέλλα δσες φορές fla  
τονς ζητοϋοε τήν βοήθειά  τονς, γι αντο  
άκριβώς οί άνθρωποι έπεννόησαν ενα 'άντ ι
κείμενο ανταλλαγής, τό χρήμα, πον δέν 
είνα ι τ ίποτε άλλο παρά  ή άξ ια  τής εργασίας. 
Αύτό μέ δύο λόγια ε ίνα ι τό Ιμπόριο . Έσύ  
κάνεις γλνκά άντι νά τα ανταλλασης με αλλο 
εμπόρευμα, τά άνταλλάσης με χρήμα·· Με 
ι ό  χρήμα αύτό άγοράζ ΐ ΐς  και συ μέ την σει
ρά σον δ,τι σοϋ χρειάζεται. Καταλαβα ίνε ις ;

Κωατάκης .  — Ναί !  . . . .  ’Αλήθεια  δέν 
τώχα σκεφθή.

Θ ε ίος .—Μέ τό δικό σου σύστημα, Κω-  
στάχη, θάπρεπε καθένας  νά περ ιπατή  στο 
δρόμο μ ’ δλο του τό εμπόρευμα στήν πλάτη. 
Είναι πολύ άπλούστερο ν&χη μερ ικά  νομ ί
σματα  στήν τσέπη του.

Κωατάκης.—Κ ι ’ εγό) πον  ένομιζα πως  
ε ίχα κάνει μ ιά  σπουδα ία  ανακαλυψη !

Α υ λ α ί α



Δυό λόγια ακόμα γιά τούς παληούς προ
γόνους.

Θυμάστε πώς τούς άφίσαμε ; Σέ τέτοια 
κατάσταση πού ζοΰσαν μπορεί κανείς νά 
φανταστή, μέ τί ευκολία θα προσφερανε 
τροφή στά θηρία. Τά ερπετά μαλιστα που 
θά εσέρνοντο στις ανθρώπινες σπηλιές, βέ
βαια θά βγαίνανε άπό μέσα έκεϊ καλά χορ- 
τασμένα.

Είχαν λοιπόν δίκηο οι καϋμένοι εκείνοι 
άνθρωποι νά φαντάζονται πώς κάτι τέτοια 
δυνατά δντα, σάν τά ερπετά αυτα, θα ηταν 
καί οί θεοί πού εξούσιαζαν ολον τον κοσμο.

Ποιός νά ήταν ό πρώτος πού σήκωσε πέ
τρα καί σκότωσε τό ερπετό πού ζύγωνε νά 
τόν σπαράξη, βέβαια δέν ξέρομε' μπορεί ό
μως νά φανταστή κανείς, τί έκπληξη θά ε- 
κανε στούς συντρόφους του ενα τέιοιο απο
τέλεσμα καί τί σωτήρας θά ήταν ό άνθρω
πος αύτός !

Σ’ αύτό τόν άνθρωπο χρωστάμε τήν ύ
παρξή μας ! Χωρίς αυτόν ίσως σήμερα μόνο 
τά πιό δυνατά ζώα θά εξούσιαζαν τή γή 
πού κατοικούμε.

Γιατί άφοΰ οί άνθρωποι είδαν πώς μιά 
πέτρα μπορούσε νά κάνη τέτοιο μεγάλο 
πράγμα, πολύ γρήγορα έμαθαν νά τήν^χρη- 
σιμοποιοΰνε κάνοντάς την πρώτο τους δπλο, 
πού μ’ αύτό ύπερασπίζοντο τήν ύπαρξή τους. 
— Ζητείστε νά σάς δείξουν στά μουσεία τέ
τοιες πέτρες, πού οί πρόγονοί μας τις έχουν 
κάνει κοφτερές ή μυτερές καί σέ πολλές έ
χουν ανοιγμένη τρύπα, πού περνούσαν ξύ
λινη χειρολαβή.

Τό καλό δμως αύτό είχε καί τό κακό του, 
γιατί δ άνθρωπος μέ το οπλο του αυτο, άρ
χισε νά σκοτών^ καί ανθρώπους, δταν νό
μιζε πώς τοΰ πέρναν κάτι δικό του, χρήσιμο 
γιά τή συντήρησή του.

Ή  πέτρα αύτή πού εγινε τό πρώτο δπλο 
ειχε ακόμα καί άλλο αποτέλεσμα γιά τούς 
ανθρώπους εκείνους’ γιατί άρχισαν νά βλέ
πουν πώς δέν είνε τά τέρατα τόσο φοβερά

καί παντοδύναμα δντα καί πως άδικα εφαν-ϊ 
τάζοντο τούς θεούς που ωριζαν τον κοσμοΙ 
δμοιους μέ αύτά. Θά είχαν καί οί θεοί άν-Ι 
θρωπινή μορφή, δέν θά ήσαν βέβαια^σανί 
τούς άλλους ανθρώπους θνητοί, θά είχαν! 
δύναμη μεγάλη, καί θά καθόνταν σέ τέτοιο» 
τόπο, πού άπό κεϊ νά μπορούν να κυβερ-1 
νοΰν τόν κόσμο δλο.

Κι’ ετσι σιγά-σιγά οί παληοί Τιτάνες, τά* 
τέρατα αύτά πού οί άνθρωποι πρωτοπίστε·| 
ψαν γιά θεούς, έφυγαν άπό τή μέση. ΕΐπανΙ 
πώς τούς έδιωξαν τά παιδιά πούχαν γεννη-Ι 
σει, πώς τό μικρότερο παιδί τοΰ «Ούρανοϋ»! 
δ «Κρόνος», σάν μεγάλωσε ξεθρόνισε τόνJ 
πατέρα του καί πήρε αύτός τήν κυβέρνηση! 
τοΰ κόσμου, μαζύ μέ τήν γυναίκα του τήνΐ 
«Κυβέλη», πού τήν λέγανε καί Ρέα.

Φαίνεται δμως πώς καί ο Κρονος κρα·; 
ταγε λιγάκι αιμα θηρίου άπό τούς γονείς· 
του, γιατί δέν εξηγείται διαφορετικα η μα·| 
νία πού τόν έπιανε, σάν γεννούσε η Κυβέλη! 
αρσενικό παιδί νά τής τό καταπίνη μονο-Ι 
μιάς, λές καί ήταν μακαρόνι. Λενε πώς σανΙ 
θεός ήξερε καλά πώς κάποιο παιδί τον| 
θά τόν ξεθρόνιζε καί γι’ αύτό κατάπινε δλαΙ 
τ’ άρσενικά πού ερχόντανε στον κοσμο.

Τής Κνβέλης δμως δέν τής άρεσε διόλου,Ι 
νά τής καταπίνη ό άντρας της  ̂τά παίδιαΙ 
καί σάν έξυπνη θεά, σκέφτηκε τό άλλο μω
ρό πού θά γεννούσε, να το απομακρυνη α·Ι 
μέσως άπό κοντά της, γιά νά το σώση καί 
στήν αγκαλιά της νά κράτηση ενα κοτρόνι 
φασκιωμένο, ποΰ μόλις τδβλεπε ο άντρας 
της, δ Κρόνος, θά τό κατάπινε νομίζοντας 
πώς εινε τό παιδί του.

Τό σχέδιο τής Κυβέλης ήτανε πολύ έξυ
πνο, γιατί τοΰ Κρόνου βέβαια τό στομάχι 
δέν ήταν καί τόσο λεπτό, ωστε να μη χωνευΐ) 
καί κοτρόνια.

Θά δοΰμε μιά άλλη φορά πώς επετυχε ΐ| 
Κυβέλη αύτό πού ήθελε καί ποΰ κατωρθωσε 
νά κρύψη τό παιδί της.

ΑΘΗΝΑΙΟΣ

‘3 C DCpvaopajjovaa κα ϊ α ΐ ζρεϊξ άρκονδες
Μιά φορά κι’ ενα καιρό ζούσε σ ενα 

χωριουδάκι ενα κοριτσάκι που το λεγαν 
Χρυσομαλλούσα.

Μιά μέρα, μ3 δλο πού ή μητέρα της 
το ειχε απαγορεύσει ή Χρυσομαλλουσα 
απομακρύνθηκε μέσα στο δάσος γιά νά 
κόψη λουλούδια.καί δεν ήξερε πιά νά 
γυρίση πίσω. Κάθησε τότε στη ρίζα ενος 
δένδρου κι’ άρχισε νά κλαίη.

Ή νύχτα ειχε άπλωθή παντού τρι
γύρω οταν σηκώνοντας το κεφάλι ειδε ά- 
νάμεσα απο τά δάκρυα της κάποιο φως 
πού έλαμπε μακρυά.

Ή Χρυσομαλλούσα πήρε τότε κουρά
γιο, σηκώθηκε κι’ άρχισε νά περπατάη 
προς το φως γιά νά ζητήση έκεΐ φιλοξε
νία. ’Έφθασε μπροστά σ ενα σπιτάκι. 
’Αλλοίμονο το σπιτάκι αυτο ήταν ενα 
άρκουδόσπιτο. Έζουσε κεϊ μεσα ό κυρ 
’Αρκούδας, ή κυρά ’Αρκούδα και το 
παιδάκι τους τό Άρκουδόπουλο.

Ή Χρυσομαλλούσα χτυπάει τήν πόρ
τα κι’ επειδή κανείς δέν τής απαντάει α- 

ί νοίγει καί μπαίνει μέσα. Κανείς, απόλυ
τη ησυχία. eH οικογένεια είχε βγή σε 
νυκτερινό περίπατο.

Ή Χρυσομαλλούσα κυττάζει τριγύρω 
της καί μιά γαργαλιστική μυρωδιά τής 
σκανδαλίζει τά ρουθούνια.

Προσέχει καλλίτερα καί βλέπει σε μιά 
γωνιά στρωμένο τό τραπέζι γιά τό γεύ
μα. Τρία πιάτα, δυό μεγάλα κι ενα μι
κρό γεμάτα μέ αχνιστή σούπα. Ή Χρυ
σομαλλούσα πεινάει φοβερά,καθεται στην 
πιό μικρή καρέκλα δοκιμάζει τό φαγη
τό, τό βρίσκει θαυμάσιο κ ι’ αδειάζει τό 
πιάτο πού ήταν προορισμένο γιά τό Αρ- 
κουδόπουλο.

Άφοΰ εφαγε καλά ένύσταξε. . Κυττα- 
ζει πάλι τριγύρω της καί βλέπει μιά σκά
λα. Τήν ά^εβαίνε' καί μπαίνει σέ μιά κά

μαρα πού ήταν τρία κρεββάτια, δυό με
γάλα κι’ ενα μικρό, διαλέγει τό μικρό, 
πέφτει καί τόν πέρνει γιά καλά.

Σέ λίγο ό κύρ ’Αρκούδας, ή κυρά 
’Αρκούδα καί τό Άρκουδόπουλο γυρί
ζουν σπίτι τους καί πάνε κατ ευθείαν να 
καθήσουν στό τραπέζι, δταν τό Άρκου
δόπουλο βάζει τά κλάμματα.

— Κάποιος μουφαγε τό φαί μου, χ ί ! 
χί ! χ ί ! Κάποιος μουφαγε το φαΐ μου !

Ή μητέρα του κι’ ο πατέρας του κυτ- 
τάζοντάι, ανοίγουν τά ρουθούνια τους καί 
λένε :

— Ανθρώπινό κρέας μυρίζει, κι αμέ
σως ανεβαίνουν τρεχοντας τη σκαλα.

Ή Χρυσομαλλούσα ξυπνάει τρομαγ
μένη καί βλέπει τις τρεις αρκούδες νά 
τήν κυττάζουν. Πεταγεται απο το κρεβ- 
βάτι, καί πριν προφθάσουν, οί άρκούδες 
νά τήν αρπάξουν με τά νύχια τους κα
τεβαίνει σάν τρελλή, τή σκάλα, ανοίγει 
τήν πόρτα καί φεύγει τρεχοντας μ υ α  
στό δάσος.

Τό πρωί ενας καλός ξυλοκόπος που 
πήγαινε στή δουλειά του την βρίσκει^και 
τήν φέρνει πισω στο σπίτι της.

Ά πό  τότε ή Χρυσομαλλούσα ' εγεινε 
ένα φρόνιμο κοριτσάκι και δεν πηγαίνει 
πιά ποτέ μόνη της στό δάσος.
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(Σ υνέχε ια  άπό  τό προηγούμενο )

Θά ήμουν μόλις εννέα ώς δέκα χρόνων 
δταν η θεία Χαλαστρα ανεκαλυψε πως ειχα 
γίνει ανυπόφορη και τιταν πια αδύνατο να 
μέ κρατήσουν στό σπίτι.

*0 πατέρας μου αναγκάστηκε νά υποχώ
ρησή μολονότι οί αταξίες μου κατα βάθος 
τόν διεσκέδαζαν πολΰ.

Κι’ έτσι Ιρρίφθη ό κύβος νά μέ βάλουν
εσωτερική. / , ,

'Έκλαψα, έχτύπησα τά πόδια μου, εφω- 
ναξα, έκανα τά παράπονά Μ-ουΕ στήν καλή 
μου τήν Μαργαροο, του κακού ομ(ος, η Μ-η- 
τρυιά μου ήταν ανένδοτη. ^

Στό τέλος δ πατέρας μου  ̂ μέ πήρε αία 
γόνατα του καί προσπάθησε να με ημερεψη* 
παρουσιάζοντάς μου τή ζωή τοϋ σχολείου 
μέ τά ωραιότερα χρώματα.

— Θά δής, μοΰ έλεγε, πώς γρήγορα θα 
συνηθίσης καί Οά βρεθής ενθουσιασμένη 
στις καλόγρηες. Δέ θά είσαι πιά ποτέ μόνη 
σου, θά μελετάς, θά παίζης μαζύ μέ τάλλα 
κοριτσάκια, κι’ ανάμεσα σ’ αυτές θά βρής 
πολλές καλές φίλες

Τά καλά λόγια τού πατέρα μου εφεραν 
τό αποτέλεσμά τους καί ξεκίνησα σχεδόν χα
ρούμενη γιά τό σχολείο, οπου οί καλόγρηες 
μέ υποδέχτηκαν μέ τρυφερότητα καί οί μα
θήτριες μέ καταφανή περιέργεια.

— Είνε ή μικρούλα ντέ Πρέβ, ψιθύριζαν 
σκουντώντας ή μιά τήν οίλλη,

— 'Ο μπαμπάς γνωρίζει την οικογενεια 
της, είνε φαίνεται πολύ πλούσια.

— ’Αλήθεια;
Κι’ άπό κείνη τήν στιγμή άρχισαν να 

μοϋ σκορπίζουν χαμόγελα.
Έ ν τούτοις εγώ άργησα πολύ νά συνη

θίσω στή ζωή τοϋ σχολείου. Μοΰ φαινόταν 
φοβερό νά είμαι διαρκώς υποχρεωμένη να 
κάνω τό έ'να ή τό άλλο σέ ώρισμένες ωρες. 
Ή  πειθαρχία μοΰ ήταν αφόρητη.

Χάρις δμως στις καλές φίλες πού βρήκα, 
άρχισα ολίγο κατ’ ολίγο νά συνηθίζω. Τις 
φίλες μου δέν τις διάλεξα ούτε άπό τις πιο

πλούσιες, οΰτε άπό τις αριστοκρατικές οικο
γένειες. Συνεδέθηκα, μ ’ εκείνες πού ήσαν 
οί πιο καλές, οί πιο τρυφερές, οί πιο έξυ
πνες ή οί πιο δυστυχισμένες.

Οί άλλες μέ φώναζαν εκκεντρική καί δη- 
μοκράτισσα, μά εγώ άδιαφοροΰσα.

Μ’ δλες δμως τις καλές αποφάσεις που 
είχα πάρει, δέν άργησα νά γίνω τό ζιζάνιο
του σχολείου.

Ή  καλόγρηες τά χαναν κυριολεκτικούς 
μαζύ μου καί ή ήγουμένη μούκανε διαρκώς 
παρατηρήσεις.

Αύτό διήρκεσε ώς τήν έποχη της πρώτης 
μου μεταλήψεως, που μοΰ έκαμε μεγάλη εν
τύπωση. Άρχισα νά κάνω διάφορες σκέψεις 
καί νά προσπαθώ να εξηγησω ό,τι έβλεπα
τριγύρω μου.

Επειδή είχα διαβάσει στά Ευαγγελία οτι 
δ Θεός άγαπά τούς πτωχούς και ότι οί πλού
σιοι δέν γίνονται δεκτοί στόν παράδεισο, έ
γραψα στόν πατέρα μου για να τον παρα- 
καλέσω νά πουλήση ολα μας τα πραγματα 
καί νά μοιράση τά χρήματα στους πτωχούς,, 
έπειτα δέ θά πηγαίναμε οί δυό μας η καί η 
θειά Χαλάστρα μαζύ άν ήθελε, νά ζήσουμε 
σ’ ένα έρημο τόπο, τρώγοντας μόνο φρούτα
άπό τά δένδρα.

Ό  πατέρας μου δμως δέν θα συμφώνησε 
φαίνεται μαζύ μου, γιατί άφησε χωρίς α
πάντηση τήν πρότασή μου.

’Άλλως τε λίγους μήνες αργότερα έξεχασα 
αυτά μου τά σχέδια, καί ήμουνα ενθουσια
σμένη πού δέν ήμουν πτωχή·

"Οσο μεγάλωνα τόσο αποκτούσα μεγα' 
λείτερη παρατηρητικότητα, καί έβγαζα διά
φ ο ρ α  συμπεράσματα δχι μόνο yu't τόν μι* 
κρόκοσμα τοΰ σχολείου μας, άλλά καί για 
τόν έξω κόσμο, κάθε φορα που ειχα έξοδο 
καί μ’ έπερναν στό σπίτι.

’Έτσι έφθασα στό συμπέρασμα πως η 
μητρυιά μου δέν ήταν καί τόσο κακιά, δσο 
νόμιζα άλλοτε.

Κάθε άλλη μπορούσε νά μοΰ κακοθέλβ 
γιά τις ζιζανιές πού τής σκάρωνα κάθε τόσο.

αυτή δμως μ’ δλο τό αυστηρό της ύφος, 
μ’ αγαπούσε κατά τό δικό της τρόπο, ̂  πού 
δέν ήταν, είνε αλήθεια, πάντα τοϋ γούστου 
μου, άλλά τί νά γίνη, δλοι οί άνθρωποι δέν 
μπορούν νά μοιάζουν.

Είχα καταλήξει στή σκέψη πώς τό μεγα· 
λείτερό της ελάττωμα ήταν ή μεγαλομανία 
της. Δέν έχανε ευκαιρία νά άναφερη τό δ- 
νομα κάποιου τιτλούχου, ώς πολύ στενού 
οικογενειακού της φίλου, νά καμαρωνη^γιά 
μερικούς συγγενείς της πού άνήκαν σέ αρι
στοκρατική οικογένεια καί να με συμβου- 
λεύη διαρκώς πώς μόνο με παιδια τής κα
λής κοινωνίας έπρ°πε νά έχω σχέσεις.

Ευτυχώς έχοντας τον καλο μου τον πα
τέρα μέ τή γνώμη μου, δε λαβαινα υπ όψη 
μου δλες αυτές τις μεγαλομανίες.^

Έπίστευα, καί ήξερα πώς κι’ ό πατέρας 
μου ήταν τής γνώμης μου, έστω και σιω
πηλά, πώς οί καλοί άνθρωποι βρίσκονται 
παντού, στήν αριστοκρατία δπως καί στό λαο 
καί πώς δέν είνε άνάγκη πάντα νά είνε κα
νείς γαλαζοαίματος γιά νάχη ευγενικά α ι
σθήματα, καλωσύνη κι ευθυτητα χαρα-
κτήρος· _ ,

Γι’ αύτό δλες τις φίλες μου του σχολείου, 
μ’ δλο πού τις διάλεξα άνάμεσα άπό την α
στική τάξη, τις διατήρησα κι’ αργότερα στή 
ζωή μου τήν κοινωνική.

Ή  θειά Χαλάστρα δταν μ’ άκουγε νά εκ
φράζω τή γνώμη μου γι’ αυτά τά ζητήματα 
δέν παράλειπε νά γίνη έξω φρενών, λέγον
τας πώς δέν ήμουνα άλλο παρα μια επανα
στάτης.

Δέ θά ξεχάσω δμως κι’ εγώ τή φούρκα 
μου μιά μέρα πού περνούσαμε άπό ένα χω- 
ριουδάκι, θά ήμουν τότε ώς δέκα πέντε 
χρόνων, καί είδα τήν μητρυιά μου νά γυρίζη 
τό πρόσωπό της μ’ αηδία, βλέποντας τούς 
χωρικούς νά χορεύουν στήν πλατεία τοΰ χω
ριού.

— Τί είνε πού σάς φαίνεται τόσο άσχη
μο ; τήν έρώτησα.

— Φρικτό πράγμα, δ όχλος, άπήντησε ή 
θειά Χαλάστρα, τί προστυχιά, τί καμώμα
τα, τί φ ω νές !

— Φυσικά, έσπευσα ν ’ απαντήσω μέ τήν 
ελαττωματική μου ετοιμολογία, οί χωρικοί 
δέν είνε προσποιημένοι σάν τους αριστο
κράτες. Δέν συχνάζουν στά σαλόνια^ καί 
στις συγκεντρώσεις. Μιλούνε όπως τούς ερθη 
καί λένε δ,τι σκέπτονται. Κι’ έπειτα; Συνεν

νοούνται αναμεταξύ τους, κι αυτο εινε αρ
κετό, χορεύουν κατά τό δικό τους τροπο, 
χωρίς νάχουνε μάθει ποτέ χορό, καί δια
σκεδάζουνε μ’ δλη τους τήν καρδιά. Κι’ έ*

Ή ήγουμένη εκανε διαρκώς παρατηρηθείς
πειτα άφοΰ γλεντήσουν δπως αυτοί κατα
λαβαίνουν τό γλέντι, πέφτουν καί κοιμούν
ται καί τάλλο πρωί βρίσκονται πάλι στή 
δουλειά τους τήν ώρα πού εμείς κοιμούμα
στε άκόμη βαθιά.

— Μπράβο, μικροϋλα μου, φώναζε ο πα
τέρας μου! Μοΰ θυμίζεις ιόν κα,ρό πού ερ- 
ριχνες άπό τό μπαλκόνι τά γλυκίσματα για 
νά φάνε οί φτωχοί δ,τι τρώγαμε κι εμείς !

(Ακολουθεί)

Ό  δάναζος ζής £Ραζμα
Έ δ ώ  κ α ί δέκα τρ ία  χρόνια  δσοι έπ εσκέπ το ντο  

τόν ζω ολογ ικό  κήπο τοϋ Λ ονδίνου, δεν π α ρ ελ ε ι-  
π α ν  νά  παρακολουθούν μέ ιδ ια ίτερ ο  ενδ ια φ έρ ον 
δύο περ ίφημ α  λεο ντάρ ια  ε να  αρσενικό  κ α ι ε να  
θυληκό , τόν Ά β δ ο ΰλ  κα ι την Φ ατμα, δ ίδυμα 
α δ έλφ ια  μέ μ εγαλοπρεπές παραστημα  κα ι στιλ-
πνό ιοίχωμ-®· .

•Αλλοίμονο δμως ό δύστυχος Α βδουλ π ερ ιφ έ 
ρ ετα ι το>ρα ολομόναχος μέσα στο κλουβ ί του . 
Η Φατμά π έθ α ν ε  κ α ί τή ν  έθρ η νη σα ν πραγμα
τ ικά  δλο ι οί φ ύ λ α κ ε ; τοΰ  π ερ ίφημ ου αυτου α να  
τόν κόσμο ίω ο λο γ ικο ΰ  κήπου, γ ια τ ί υπή ρ ξε  ενα  
άπό τά  πιό  ήαερα θη ρ ία  πού φ ιλ ο ξενη θ η σ α ν  ποτε 
σέ ζω ολο γικό  κήπο.
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Γ ιά  νά γνω ρίσουμε
Τ ά  ’S j j l n  vocffo v J a

τή ν  Ε λ λ ά δ α  μας Φοίτογραφίαι 
Ν. Ζωγράφου

'Ένας γ ρ αφ ικ ό ς  δρόμος τής Λ ειβ αδ ιά ς

ΰ ϊε ιβαΰ ιά
Ή  Λειβαδιά είνα ι μία άπό Ιτίς μεγαλείτερες 

πόλεις τής Βοιωτίας, παρουσιάζει μιά 'ΐξαιρετική 
γραφικότητα καί βρίσκεται κοντά στήν άποξη- 
ρανβεϊσαν λίμνη τής Κωπαΐδος.

Οί αρχαίοι "Ελληνες έπίσιευαν 
δτι ή Λειβαδιά υπήρχε καί στά 
χρόνια τοϋ 'Ομήρου μέ μόνη τή 
διαφορά δτι τότε λεγόταν Μίδεια 
ήταν δέ πολύ άκουσμένη γιά τό 
όνομαστό μαντείο της τοϋ Τρο- 
φωνίου πού βρισκόταν μέσα σ’ έ'- 
να άλσος καί χωριζόταν άπό τήν 
πόλι μέ τόν ποταμό "Ερκυνα.

’Έχει ρυμοτομία πολύ καλή, 
τέσσαρες ωραίες πλατείες, 'άφ
θονο νερό καί ε ίνα ι ηλεκτροφώ
τιστη. "Ενα άπό τά κυριώτερα 
προϊόντα τής Λειβαδιάς ε ίνα ι 
τό βαμβάκι, κατά δεύτερον λό
γον έ’ρχεται ό καπνός καί ή κτη
νοτροφία της επίσης είνα ι άφθο
νη. Κάθβ χρόνο τόν ’Οκτώβριο 
γίνεται έκεϊ μεγάλη έμποροπα- 
νήγυρις πού συγκεντρώνει πολύ 
Εμπορικά κόσμο. 01

3 Ζ α ρ να σβ ο ς
Ό ΙΙα^νασσός ενα απο τά ψηλότερα καί 

ωραιότερα βουνά της Στερεάς Ελλάδος, ή
ταν στήν αρχαιότητα τό ιερό κατοικιτήριο 
τοΰ ’Απόλλωνος και τών Μουσών.

'Η μεγαλοπρέπεια πού παρουσιάζει είναι 
άφάνταστη δπως αφάνταστη είναι καί ή 
ποικιλία τής μορφής του. ’Ατέλειωτες κο
ρυφές, κοιλώματα καί χαράδρες τόν διασχί
ζουν καί κάποτε τό χιόνι διατηρείται στις 
χαράδρες ολόκληρο τό καλοκαίρι.

Μιά άπό τις πιό ψηλές κορυφές τοΰ 
Παρνασσοΰ είναι ό Γεροντόβραχος,πού έχει 
ΰψος 2.400 μέτρα, άλλά καί δλες του σχε 
δον οί κορυφές υπερβαίνουν τά 2200 μέτρα. 
Ό  Παρνασσός είναι κατάφυτος άπό έλατα 
εχει δέ καί πολλές πηγές. Μιά άπό τις πιό 
δνομαστές είναι ή Κασταλία πηγή πού συγ
κεντρώνει τό καλακαϊρι πολλούς παραθερί
ζοντας.

Πολλοί επίσης εκδρομείς άνεβαίνουν στήν 
ψυλότερη κορυφή τοΰ Παρνασσοΰ γιά ν’ 
άπολαΰσουν άπό κεϊ τό θέαμα πού είναι 
μοναδικό καί χάριν αυτών έχει κτισθή στά 
1900 μέτρα καταφύγιον γιά νά μπορή νά 
τούς στεγάζη. Ό Παρνασσός φημίζεται γιά 
τό εξαιρετικό τυρί του πού κατασκευάζεται 
στις διάφορες στάνες πού βρίσκονται στις 
πλαγιές του.

χ ιο ν ισ μ έν ες  κ ορυφ ές τ ο ν  Π αρνασσοΰ

Μ ιά ά π ό  τ'ις γραφ ικ ές  π η γ έ ς  τής Ά μ φ ία σ η ς

< "Άμφισσα
Ή 'Αμφισσα ήταν στήν αρχαιότητα πρωτεύου

σα τοϋ μικρού λαοΰ τών ‘Εσπερίων πού κα
τοικούσαν στούς δυτικούς πρόποδας τοϋ Παρ
νασσού καί κατά τήν παράδοσιν οφείλει τό όνο
μά της εις τήν θυγατέρα τοΰ ντοΰ τοΰ Αιόλου 

t 'Αμφισσα, ή οποία τήν έκτισε.
Γ. ”®Χβι παίξβι μεγάλον ρόλον εις τόν ’Αγώνα 
! διότι πρώτη μεταξύ τών επαρχιών τής Στερεάς 
ΚΕλλάδος έπανεσιάτησε.Μ ιά όμσς άπό τούς πλέον 
ΐπιφανείς δημογέροντας καί οπλαρχηγούς, με
ταξύ τ&ν οποίων ήσαν ό Πανουργίας, ό Τρά
κας, ό Γκοΰρας, ό Μαμούρης, ό Λογοθέτης καί 
«λλα μέλη έμαθαν, δτι ή Πελοπόννησος είχε 
■ύψωση σημαίαν έπαναστάσεως, εμιμήθησαν τό 
παράδβιγμά της.

I  ® βημερινή Ά μ φ ισσα  έχει πολύ προοδεύσει.
ΙΗ ρυμοτομία της ε ίνα ι πολύ καλή μολονότι κά 
πως Ιδιόρρυθμη, δλα τά σ τίτ ια  της έχουν ωραι
ότατα περιβόλια ή αύλες μέ κληματαριές, είνα ι 
ηλεκτροφώτιστος καί οί κάτοικοί της υπερβαί
νουν  ̂τις 7.000. Τό κλίμα της ε ίνα ι υγιεινό, 
ϊχει άφθονο νερό άπό δύο πηγές πού ιό συγ
κεντρώνουν σέ δύο μεγάλες δεξαμενές, γυμνά
σιο καί ‘Ελληνικό σχολείο πού στεγάζονται σέ 
μεγαλοπρεπές κτίριο καί δημοτικά σχολεία, ά- 
γοριών καί κοριτσιών.

Κ Τά κυριώτερα προϊόντα τής Ά μφίσης είνα ι οί 
ονομαστές της εληές πού υπολογίζονται σέ 5 
«κατομμύρια οκάδες τό χρόνο. Στήν Ά μφισα  γ ί
νονται έπίοης τά περίφημα κουδούνια πού λέ
γονται τσοκάνια καί ή βιομηχανία αύιή μολο
νότι αρκετά πρωτόγονος απασχολεί περί τούς 
15U τεχνιτας.

33 ν  τ  ί  ν  α
Ή  Βυτίνα ε ίνα ι μιά κομό- 

πολις στήν έπαρχία τής Γορ- 
τυνίας καί βρίσκεται τοποθε
τημένη σέ μιά πλατεία καί 
ωραιότατη κοιλάδα στούς 
πρόποδα: 8V0C βουνοΰ πού 
λέγεται θα υμ ά σ ιο . Ε ίναι γε
μάτη έλατα, έχει κλίμα υγι
εινότατο καί θεωρείται ή 
καλλίτερη έξοχή γιά καλο
καίρι.

Ή  Βυτίνα έπαιξε κ ι ’ αύτή 
τό ρόλο της στήν έπανάστα- 
ση τοΰ 1821, γιατί έχρησίμευε 
ώς κέντρον άνεφοδιασμοΰ τοϋ 
Κολοκωτρώνη, γιά τά λόγο 
αύτό άλλως τε δυό φορέ; τήν 
έκαψαν τά στρατεύματα τοΰ 
Ίμβραήμ. Στά δυτικά τής 
Βυτίνας σώζονται παληές 
βυζαντινές έκκλησίες καί ή 
Μ ονή Κ ερνίτσκξ δπου έμε- 
γάλωσε καί έμαθε τά πρώτα 
γράμματα ό Κολοκωτρώνης.

Μ ιά ό'μορφη τ ο π ο θ ε σ ία  τής  Β ντ ίνα ς
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Ό  Χοντρός καί δ Λιγνός μένανε σέ μιά 
πολυκατοικία, δπου χρωστούσαν μάλιστα 
καί τρία νοίκια καί ο επιστάτης που αντι
προσώπευε τό νοικοκύρη τούς έφοβέριζε 
κάθε μέρα πώς θά τούς έκανε έξωσι.

Τά πράγματα ήσαν πολύ στενόχωρα. Δεν 
είχαν βρή άκόμη δουλειά καί δέν είχαν πεν
τάρα. Ό  Χοντρός έστιβε τό κεφάλι του γιά 
νά βγάλη καμμιά ιδέα μά τοϋ κάκου...

— Λιγνέ, δέν έχουμε νά φάμε σήμερα, τό 
ξέρεις; είπε μιά μέρα στό φιλο του

— Πώς δέν τό ξέρω; Μοΰ τό λένε τ’ άντε
ρά μου ποΰ... γουργουρίζουν, απάντησε δ 
Λιγνός χαμογελώντας.

Έ ν τφ μεταξύ δ φίλος μας δ Λιγνός ήταν 
διαρκώς άπορροφημένος άπό κάποια σκέψι 
καί ειχε τά βλέμματά του επίμονα καρφωμέ
να επάνω στό τραπέζι. Αύτό έπαραξένεψε 
τό σύντροφό του τό Χοντρο καί τονε^ωτησε:

— Τί σκέπτεσαι, Λιγνέ; Τί κυττάς επάνω 
στό τραπέζι;

—Δίνω εξετάσεις γιά πλούσιος! έκαμε 
αυτός.

—Τί έκανε λέει; Εξετάσεις γιά πλούσιος! 
Δέν καταλαβαίνω.

—’Άκου νά σου εξηγήσω καί θά καταλά- 
βης. Μιά φορά στό σχολείο ενας συμμαθη
τής μου έβραΐος εκύτταζε διαρκώς απο το 
παράθυρο έξω στό απέναντι μπακάλικο, τό
σο πολΰ δέ είχε τήν προσοχή του εκεί, ώστε 
έκίνησε τήν περιέργεια τοΰ δασκάλου καί 
τόν έρώτησε:

«—Τί προσέχεις εκεί, Λεβή;
—«Μετράω τούς πελάτες πού μπαίνουν 

μεσ’ στό μαγαζί καί λογαριάζω πόσα θά

Μ

σο αυγο!
Εκείνη τή στιγμή άκούστηκε τό κουδοί 

τής εξώπορτας καί δέν έπρόφθασε δ Χο 
τρός νά... ξυλοφορτώση τό Λιγνό γιά 
κουταμάρα του. Τόνέκΰτταξε μονάχα πει

-Κ α ί πόσα παίρνει «βίζιτα» δ γιατρός; 
—Ξέρω’ γώ... ακόυσα πώς παίρνει πέντε 

δολλάρια.
Τά μάτια τοΰ Χοντροΰ άστραψαν.
—Πέντε δολλάρια! έκαμε. Δηλαδή δσα 

μάς φθάνουν γιάνά ζήσουμε πλουσιοπάρο
χα πέντε μέρεςΐ

Βέβαια, είπε δ Χοντρός, πού δέν έκα- 
Ν ταλάβαινε τίποτε άπό τήν αιφνίδια ταραχή 

τοΰ φίλου του.
— Άκου δώ, Λιγνέ, είπε υστέρα άπό σύν

τομη σκεψι ο Χοντρός. ’Ά ν  ξαναχτυπήση 
το κουδούνι, νά μήν πας εσύ ν ’ άνοιξης. 
Θά πάω γώ...

Δεν ειχε τελειώσει τή φράσι του καί 
νντρρρρϋ! τό κουδοΰνι εξαναχτύπησε.
| —Έμπα μέσα στή κουζίνα γρήγορα, είπε 
\6 Χοντρος στό Λιγνό, σπρώχνοντάς τον συγ
χρόνως γιά νά τόν κάνη νά έκτελέση γρηγο- 
ρώτερα τήν εντολή του.
| Πριν προφθάση δ φουκαράς δ Λιγνός νά 
διαμαρτυρηθή εύρέθηκε μέσ’ στήν κουζίνα. 
ΓΟ Χοντρός τότε έφόρεσε γρήγορα μιά πο
διά κι’ έτρεξε ν ’ άνοιξη.

Ενας μεσόκοπος κύριος, μέ ύφος άπελ- 
πισμένου ανθρώπου, στεκόταν έξω άπό τήν 
πόρτα. Μόλις είδε τό Χοντρό τοΰ έδειξε ένα
Υ ί ϊΟ Τ Ι . .  ΡΤΓΓί V / ι ΐ  Γ Τ τ Λ  Λ α γ λ Τ λ  ν>Τ-Λ .Μ  . . Λ Λ . .  ■ .  ■ Χ ..Λ Λ  Λ .

κέρδιζα άν ήμουν εγώ μπακάλης καί τοι 
πουλοΰσα τή ζάχαρι άνακατεμένη μέ.. 
μαρόσκονη, άπάντησε δ Λεβή.^

Ό  δάσκαλος στήν άρχή εθύμωσε, μά 
φοϋ έσκέφθηκε λιγάκι, σάν έβραΐος^ πού 
τυχε νάνε κι’ αυτός έχαμογέλασε καί είπε.

«—Μπράβο, Λεβή, άπό τό μέτρημα 
κάνεις, καταλαβαίνω πώς θά θά γίνης^ μεγί 
λος άνθρωπος. Μόνο δποιος τά μετράει δΐ 
στή ζωή του γίνεται πλούσιος καί σποι 
δα ΐο ς..» ,

Καί γελώντας ηλίθια δ Λιγνός, ενω 
Χοντρός τόν εκύτταζε μέ κάποια άγανάκτηι 
έπρόσθεσε:

—Γι’ αύτό κ’ εγώ τώρα μετράω... Γιά ι 
γίνω πλούσιος! .

—Τί μετράς εσύ, βρε βλάκα; έρωτησε 
Χοντρός. j

—Μετρώ... τις μυΐγες, πού κάθονται ά* 
νω στό τραπέζι, άπάντησε δ Λιγνός μέ πε() 
φανεια, και λογαριαζω ποσα θα κέρδιζα 1 χαρτι̂  επάνω στο όποιο ήταν γραμμένη ή 
. ,λ Α ο  ιμ π  Λιτ’ rm r c r  im n  νεννο ΰσ ε ενα  ΥΟ επώτηηι~

/ ί .  »'<'.ολιαι,ι|(.» εμίΐηκε μεσα στο οωματιι
 ̂κανεΛτών δυο φίλων, δπου δ Χοντρός τόν παρε 

:<oc ειΛ κάλεσε νά περιμένη λιγάκι καί αύτός έμπήκε 
στύ «εργαστήριο»—δηλαδή... στήν κουζίνα 
για νά είδοποιήση τό γιατρό.

κάθε μία άπ’ αυτές... μοΰ γεννοΰσε ενα y.oj έρώτησις.
«Είνε μέσα δ γιατρός;»

Μαλιστα, μέσα είναι, περάστε, άπάντη
σε κάνοντας υποκλίσεις δ Χοντρός, ό δποιος 

Τ' έκαταλαβε άμέσως δτι επρόκειτο περί άν- 
£θρώπου πού δέν μποροΰοε νά μιλήση. 

φρονητικά καί τοϋ είπε. , | _Ό «πελάτης» έμπήκε μέσα στό δωμάτιο
—Πήγαινε ν’ άνοιξης. ’Ά ν  εινε κανενβΛν £/.« ζ ----  » ν -----<

πού τοΰ χρωστοΰμε, πές του πώς ευ 
δ νοικοκύρης. ’Ά ν  είνε κανένας πού 
χρωστάει, φώναξέ με έμενα...

'Ο Λιγνός χωρίς αλλη κουβέντα, εση*| Ελα, Λιγνέ, άνοιξε ή τύχη μας, είπε δ 
θηκε κι’ έπήγε ν’ άνοιξη. Σέ λίγο έπέστρίΐΧοντρός στό φίλο του. Φόρεσε γρήγορα τό 
καί είπε ξερα.  ̂ ·<?ακο πού βάζομε δταν πάμε .. στις κηδείες

—Λάθος πάλι. κ’ έλα νά έξετάσης τόν άρρωστο !
—Τί λάθος; / I  —Τί;! έκαμε δ Λιγνός. Τί είπες;
—’Ή θελαν νά χτυπήσουν την πόρτα *  —Είπα. θά κάνης τό γιατρό καί θά τσι- 

διπλανοΰ γιατρού καί κατά λάθος χτύπηο|μπήσουμε τά πέντε δολλάρια. 
τή δική μας. Βρήκαμε τό μπελά μας ά » — ’Αδύνατον! διεμαρτυρήθη δ Λιγνός. Θά 
τήν ημέρα πουρθε κι’ έκάθησε δίπλα μ|μέ σπάση στό ξϋλο δ άρρωστος άμα μέ πάρη 
αύτός ό γιατρός. μνρωδιά.

—Γιά στάσου, έκαμε δ Χοντρός, στοΐ I  —Μή φοβάσαι! ’Εγώ είμ’ εδώ! 
ποιου τό κεφάλι κατέβηκε ξαφνικά μιά i f  —Θά φωνάξη τήν άστυνομία!
7 μτλ“ι.ι »λ Λ#ι/ι#τΛη trTYwt ττ πήχη τγι δικη —- Δεν υπάρχει ------Ζητοϋν το γιατρό στην πόρτα τη

—Ναι. Υΐ-ατι δέν
κίνδυνος 

μπορεί οΰτε νά
νά «φωνάξη», 
μιλήση... είνε

βουβός, σάν τις παλιές ταινίες...
Ό  Λιγνός επείσθη στό τέλος καί, λίγα 

λεπτά τής ώρας άργότερα, εξήταζε τόν άρ
ρωστο μαζύ μέ τόν «βοηθό» του τό Χοντρό..

—Τί έχετε; ρώτησε ό Λιγνός μέ ΰφος κα- 
θηγητοΰ.

Ό  άρρωστος έγραψε σ’ ένα καρνέ πού ε ί
χε μαζύ του.

«Δέν μπορώ νά μιλήσφ. Τό έπαθα ξα
φνικά άπό τρομάρα, έδώ κι’ έξη μήνες. Έ - 
πήγα σ’ δλους τούς γιατρούς καί κανείς δέ 
μπόρεσε νά μέ κάνη καλά. Ά ν  μέ γιατρέ- 
ψης έσΰ, γιατρέ μου, θά σοϋ δώσω δχι πέν
τε, άλλά πεντακόσια δολλάρια».

—’Έννοια σας, έ'ννοια σας, έφώναξε δ Χον
τρός, μόλις είδε στό χαρτί γραμμένες τις 
λέξεις «πεντακόσια δολάρια». Θά γίνετε 
καλά. Καί γυρίζοντας στό Λιγνό τοΰ λέει. 
Έ , γιατρέ\

—Βέβαια, λέει τότε καί δ Λιγνός μέ τό· 
Τ)λίθιο ΰφος του. Θά γίνετε καλά.

—Έγώ λέω, γιατρέ, άρχισε ό Χοντρός,, 
νά τοΰ ανοίξουμε τό λαιμό νά τοΰ βγάλουμε 
τό λαρύγγι καί νά πάρουμε άπό τήν άγορά 
ένα καινούργιο λαρύγγι νά τοΰ βάλουμε...

—’Όχι, έκαμε δ Λιγνός. Έγώ λέω νά τοΰ 
άνοίξουμε τήν κοιλιά καί νά τοΰ βάλουμε 
μέσα ένα... φωνογράφο καί ν ’ άφήσουμε 
ένα πορτάκι. γιά νά τόν κουρδίζουμε καί ν ’ 
άλλάζουμε πλάκα... Έ τσ ι, δχι μόνο θά μι- ■ 
λή, άλλά θά λέει καί τραγούδια.

Ό «πελάτης», δσο τά άκουε αύτά, έκΰτ- 
ταζε μέ τρόμο γύρω του γιά νά δη... πού εί
νε ή πόρτα καί ξαφνικά παίρνει δρόμο .γιά 
νά τό σκάση, γιατί, πολύ δίκαια δ άνθρωπος, 
ένόμισε πώς είχε πέσει σέ τρελλοΰς.

Μά δ Χοντρός τόν άρπαξε άπό τό μπράτσο.
—Έ λα δώ, πού πάς; τοΰ φώναξε. Θά 

σοΰ κάνουμε έγχείρησι.Ό δυστυχισμένος άν
θρωπο; έχασε τό χρώμα τον, έτρεμε σάν τό- 
ψάρι, αναποδογύρισαν τά μάτια του καί ξα
φνικά άπό τήν πολλή τρομάρα... έμπηξε 
τις φωνές. ’Άρχισε νά μιλή! Τάχασαν δλοι.

Μά δέν ήταν «θαΰμα». Άπλούστατα : Ό  
άνθρωπος, άπό δυνατό τρόμο, είχε χάσει 
τή μιλιά του κι’ άπό άλλο δυνατό τρόμο· 
τήν ξαναβρήκε... καί τώρα έμιλοΰσε θαυμά
σια! ό Λιγνός, τόν είχε {θεραπεύσει ! καί δ 
Χοντρός, σύμφωνα μέ τή γραπτή ύπόσχεσι 
τοΰ αρρώστου... είσέπραξε τά πεντακόσια 
δολάρια. ο κ α ρ

Στό προσεχές: Ό  Χοντρός καί δ Λιγνός 
περιηγηταί στήν Ελλάδα.
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Παρ* δλη τήν κούραση τής περασμένης ημέ
ρας, μέ τις πρώτες αχτίδες τοϋ ήλιου βρεθήκαμε
δλοι στό πόδι.

Στις οκτώ δλα  ήσαν εεοιμα και περνοντας 
παρέα τόν Νϊκο καί τόν Τίμο, πήγαμε στό Προ
γυμναστήριο νά μελετήσουμε τον τοπικό χάρτη 
τοϋ Πόρου, πού λέγεται ναυτικά Πορτολάνα. 
Εύτυχώς πού είχαμε αύτή τήν έμπνευση, διαφο
ρετικά, αν καί είχαμε άκουστά πώς τά νερά στό 
στενό είνε δύσκολα, θά τήν παθαίναμε σάν νά 
ΐίχαμ ε φάη κουτόχορτο ! Ο Θεός μάς φώτισε. 
Γυρίσαμε στήν Χελιδόνα χωρίς νά μάς δοϋνε οι 
αξιωματικοί καί μάς άρχίσουνε τις κοροϊδίες, 
•άφοΰ είχαμε καυχηθή πώς ξέραμε καλά τά νερα.

Ή  παρέα μας τοΰ νησιοΰ δέν άργησε νά ελθη 
νά μάς ξεσηκώση καί ξεκινήσαμε δλοι μαζύ, πε
ζοί αύτή τή φορά, γιά τό Νεώριο. Μείναμε έκεϊ 
ώς τό μεσημέρι παίζοντας αγρυώτερ-πόλο» καί 
«βόλεϋ», προγευματίσαμε στήν_ προκυμαία, κ ι’ 
ίπ ε ιτα  αποχωριστήκαμε, γιατί στις πέντε θ ’ άνοί- 
γαμε τά πανιά μας γιά τις Σπέτσες.

Πριν δμως μποΰμε στό καράβι μας φροντίσαμε 
γ ιά  τήν καντίνα μας, αγοράσαμε μερικά τρόφιμα, 
■φροΰτα, ψωμί, γεμίσαμε νερό τό βα>ελι μας, 
κ ι’ άφίνοντας γειά στό φιλόξενο νησί, ξαναγυρί- 
σαμε στό καράβι μας, ακολουθούμενοι άπό μερι
κούς φίλους πού ήθελαν μέ μιά τετράκωπη τής 
Σχολή; νά μάς συνοδεύσουν γιά λίγο δρόμο;

'Η  τετράκωπη δέθηκε πίσω άπό χή δική μας 
βαρκούλα καί σηκώνοντας τά πανιά, σαλπάραμε, 
ένώ οί αξιωματικοί άπό τήν προκυμαία, μή γνω
ρίζοντας πώ : είχαμε μελετήσει τά νερά, περίμε- 
ναν πώς καί πας νά μάς δοΰνε νά κολλήσουμε 
στή λάσπη γιά νά μά; προγκάρουνε. Ά λλά  γιά 
τιμωρία τους έμειναν μονάχα μέ τή γλύκα τής 
κακίας τους.

Τόν καιρό τόν είχαμε πάλι κόντρα, κι επρεπε 
δλο καί κοντοβόλτες νά κάνουμε γιά  νά προχο>- 
ροΰμε. Γιά ν ’ άποφύγουμε δέ τό κόλλημα στή λά
σπη, έπήραμε δλα μας τα μέτρα.

Ό  Νίκος πήγε μπροστά στήν πλώρη καί μάς 
ΐίδοποιοΰσε αην  παραζυγώναμε στή λάσπη, ενώ. 
τά κορίτσια ήσαν στούς φλόκους, ο Τίμος ®τή 
λαγουδέρα κ ι’ εγώ στή ραντα. Κι ετσι με το 
πρώτο πρόσταγμα τοΰ Νίκου πέρναμε τη βόλτα 
σάν πεπειραμένοι ναυτικοί. Πόσες βόλτες καναμε 
ενας Θεός τό ξέρει, μά έτσι τουλάχιστο περάσαμε 
τό στενό χωρίς δυσάρεστα επακόλουθα.

Τότε μάς έγκατέλειψαν και οι φίλοι μας που 
μάς άκολουθοΰσαν μέ τή βάρκα, καί ή Χελιδόνα 
μας μέ τά πανιά της φουσκωμένα αρμένιζε πια 
•βάν ελεύθερο πουλί.

Προχωρώντας κατά τήν Τσελεβίνια άναγκαπτη 
καμε πάλι νά κάνουμε δυό μεγάλες βόλτεο, τρα
βώντας στή γραμμή τοΰ φάρου τοΰ Άη-Γιωρνι 
κι’ ετσι ψηλώσαμε αρκετά γιά τό στενό που μπή
καμε τις έπτάμιση τό βράδυ.

Έ κ ε ϊ παρ ’ ολίγο  νά  τή ν  πάθουμ ε, γ ια τ ί Sb 
προσέξαμε κα ί π α ρ α ζυγώ νο ντα ς  στήν Πελοπόν
νησό , λίγο  έλειψβ  νά  κολλήσουμε στην ξερ α . 1η» 
γλυτώ σαμ ε δ μ ω : κ ι ' ε τσ ι σ τάς εννέα^ περιποιι 
φ ουντάρ αμ ε στή Ν οτιο ανατολ ική  πλευρ ά  τοΰ νη
σ ιού, γ ια τ ί  δ άέρας ε ιχ ε  ε ν τελώ ς  κοπή.

Ό  σταθμός αύτός μάς ήταν άλλως τε άπαραί 
τητος, γιατί ή κούραση μάς ειχε όλους καταβαλη 
έπειτα άπό τό ξενύχτι καί τά γλέντι τοΰ Πορο«. 
Σέ λίγο νεκρική σιγή βασίλευε απάνω στο καραρι 
μας καί μόνο τό άπαλά σπάσιμο της θαλασαα; 
άπάνω στά πλευρά του συνώδευε τήν ήσυχία τή;
νύχτας. .

Τήν άλλη μέρα, Τρίτη πρωϊ, το πρώτο φρέσκα· 
ρισμα κατά τις τέσσαρες τά ξημερώματα, ξύπνηοι 
τόν Νίκο κ ι’ έμενα πού είχαμε κοιμηθή παν· 
στήν κουβέρτα.

’ Αμέσως ση κω θήκαμ ε κ ι ’ α νο ίξαμ ε τά  πανιι 
κ α ί τή ν  φορά αύτή  ή πλύση  καταστρώ μ ατο ς ε γ «  
έν π λώ  κ α θ ώ ς  κα ί τό πρόγευμα  κα ί η γ εν ική  τα 
κτοπο ίηση  το ΰκα ρ α β ιο ΰ  μας, ώ στε να  μη χασωμι 
τόν άέρα , πού τόν ε ίχαμ ε εντελώ ς  πρ ίμ α .

Ή  χαρά μας δμω ς δέν κράτησε γ ιά  πολύ, ό 
έρας δέν αρ γε ί νά  ξα νακο πή  κ α ί άναγκαζομαοΐί 
νά  κατεβάσουμε τά  π α ν ιά  μας κα ί νά  σταμα^  
σουμε μπροστά στήν γρ α φ ικ ή  " Υ δρ α . Χ αριτωμεϊ 
νη σ ά κ ι, μέ τά  κάτασπρ α  άσβεστωμενα^σπιταχιι 
του , πού μ’ δλη του τή  γρ α φ ικ ό τη τα  ομως «  
κ α το ρ θώ νε ι νά  μάς παρηγορήση απο το ξεροήΐ| 
σιμο τοΰ ήλιου-

Μόλις φρεσκάρισε λίγο ξανοιγόμαστε πάλι 
περνάμε τό Δοκό καί τραβοΰμε πιά για tic 2.»

Σέ άρκετή απόσταση άκόμα άπό τό ώμορ| 
νησί, βλέπομε νάοχωνται σέ προϋπαντησι μαςίι 
άφορες βάοκβς μέ φιλικές συντροφιές που ειχα 
μάθη τόν ερχομό μας άπό τό πλοίο τής γραμμή;

Κι’ ecoi μέ τ ιμ η τ ική  π ιά  συνοδεία , η «Χάι 
δόνα» μας ύπ ερ ή φ α νη  σχ ίζε ι τά  β α θ υ γα λα να  ve| 
π ερ νά ε ι μπροστά άπό  τό κο υκλ ίσ τ ικο  λιμαναι 
τή ς  Ν τάπ ια ς , άπό τό «Π ο σε ιδώ ν ιο » κα ι φουν» 
οει, λ ίγο  π ιό  π έρα  μπροστά τη ν  Η λεκτρ ική  J 
τα ιρ ε ία , έ νώ  ή τ ελ ευτα ίες  ά χ τ ίδ ες  του ήλιου τηΐ 
π λ α ισ ιώ νο υ ν  μέ μ ιά  πορφυροχρωμη ανταύγεια  

ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

 ΛΙΛΖΚΕΛΛΖΙ
I ΝΑ Μ Ο ΡΦ Ο Ν Ε ΙΤ ί,
3 ΐώ ς  εμαδε ό 3 ίέζρος  ζ ί  εινε άΰύρμαζος

(Συνέχεια άπό τά προηγούμενο)

—Βέβαια.
—Εμπρός λοιπόν.
Έβγαλε τό σακκάκι του και ειπε μ’ ενα 

ύφος λιγάκι έμπιστευτικό :
—Θά έγκαταστήσουμε σταθμό άσυρμάτου, 

μικρέ μου.
Σταθμό άσυρμάτου! Ό  Πέτρος δέν έπί- 

στευε στ’ αυτιά του, Ειχε ακούσει πολλές 
φορές νά μιλούνε γ ι’ άσΰρματο, ήξευρε πώς 
μπορούσαν μ’ αυτόν ν ’ άκοϋνε τι γίνεται 
μακρυά χωρίς νά χρησιμοποιούνε σύρματα 
μά δέν ήξερε τίποτα περισσότερο. Νά λοι
πόν πού τώρα θά μάθαινε.

—Θά μάς βοηθήσης κι’ εσύ νά στή
σουμε τόν σταθμό μας; τόν έρώτησε έ'ξαφνα 
δ μηχανικός.

—Ευχαρίστως, κύριε, άπήντησε ό Πέτρος 
καί σηκώθ ηκε μέ μεγάλη ευγένεια.

—Έχεις δη ποτέ σου σταθμό άσυρμά
του; ξαναρώτησε ό μηχανικός.

’Όχι, κύριε, καί θάθελα πολύ νά ιδώ.
Ώ ραΐα! Έ λα  λοιπόν νά σοΰ εξηγήσω δ

λο τό μηχανισμό. Μολονότι λέγεται ασύρ
ματος αύτός 6 τηλέγραφος χρησιμοποιούμε 
καί σ’ αυτόν λίγο σύρμα καί ενώνουμε τή 
μιά άκρη τοΰ σύρματος στό εξάρτημα αύ- 
τής τής συσκευής πού βλέπεις ένώ τήν άλ
λη άκρη τήν άφίνουμε ελεύθερη νά κρε 
μαστή στό κενό. Τό σύρμα αύτό λέγεται 
κεραία άσυρμάτου καί είναι άπαραίτητο αυ
τό τό εξάρτημα γιά νά δέχεται τά σήματα 
τά όποια φθάνουν μέ ειδικά κύματα πού 
λέγονται ήλεκτρομαγνητικά. Τά κύματα αύ
τά τά άνακάλυψε δπως θά μάθης άργοότε- 
ρα στό σχολείο σου ό Χέρτς γι’ αύτό λέ
γονται καί Χερτσιανά. Αύτά μεταδίδουν τόν 
ήχο καί τόν φέρνουν άπό τόν σταθμό πού 
πέμπει καί λέγεται πομπός στόν σταθμό πού 
λαμβάνει καί λέγεται δέκτης.

Ό Πέτρος άκουε μέ πολλή προσοχή καί 
συγχρόνως εκύτταζε δσα τοΰ έ'δειχνε ό μη - 
χανικός.

—Αύτά εδώ λέγονται άπομονωτήρες, ε ί

ναι κακοί άγωγοί τοΰ ήλεκτρισμοΰ. Τώρα ή 
κεραία είναι έτοιμη καί δέν έχουμε παρά νά 
τή στήσουμε. Μαργαρίτα σήκωσε τό ενα 
κατάρτι κα’ι σύ, μικρέ μου, τό άλλο κι’ δταν 
σάς φο)νάξω τραβήξτε τά σχοινιά. ’Εμπρός! 
μάρς!

Ή  κεραία είχε στηθή καί ό μηχανικός 
άφοΰ έστερέωσε καλά τά σχοινιά στά κατάρ
τια μετέφερε τις δύο κασίτσες στήν καλύβα. 
’Από τήν πιό βαρειά έ'βγαλε ένα άγγεΐο τε
τράγωνο πού είχε μέσα κάτι σταχτυές πλά
κες μέσα σ ’ ένα υγρό.

—Αύτοί είνε οί συσσωρευταί, χρειάζεται 
μεγάλη προσοχή νά μή χυθή τό υγρό.

Ή  Μαργαρίτα άνοιξε τήν άλλη κασίτσα 
μέ κάτι κουτιά πού είχαν σχήμα ορθογώνιο 
καί μέσα άπ’ αύτά έβγαιναν σύρματα μαύρα 
καί κόκκινα.

— Αύτές είνε οί στήλες, εξακολούθησε 6 
μηχανικός καί συγχρόνως άκούμπησε στο 
τραπέζι πού βρισκόταν μέσα στή καλύβα μιά 
παράξενη συσκευή.

— Αύτός, είπε, είνε ό σταθμός μας εκ
πομπής, νά καί τό χειριστήριο, μ’ αυτό 
στέλνουμε τά σήματα άκολουθώντας 'τό σύ
στημα Μόρς.

— Ά  ! ξέρω, ξέρω ! φώναξε ό Πέτρος 
ενθουσιασμένος γιατί ήξευρε τί είνε τά σή
ματα Μόρς.

— Μπαμπά, μή ξεχάσης τήν λήψη γης Γ 
έσύστησε ή Μαργαρίτα ?ιαί ό μηχανικός τής 
είπε μέ περηφάνε^α :

— Εύγε ! είσαι πρώτης τάξεως βοηθός, 
σέ ονομάζω δεύτερο μηχανικό.

Μόλις έτελείωσε τό στήσιμο τοΰ σταθμοΰ 
ό μηχανικός επιχειρεί άμέσως νά επικοινω- 
νήση μέ τήν έπαυλη τοΰ γιατρού, άλλά δέν 
τό κατορθώνει καί δέν μπορείνά καταλάβη 
τό γιατί.

—Έδώ, λέει, ε ίν ’ δλα έν τάξει. Κάτι θά 
συμβαίνη έκεϊ. Θά πεταχθώ μιά στιγμή νά 
ιδώ. Σύ, Μαργαρίτα, κάθησε μέ τόν Πέτρο 
καί περίμενέ με, σέ μισή ώρα θά έχω γυ
ρίσει. " (’Ακολουθεί)
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Ό  ’Ιάκωβος έκαμε ν ’ άντισταθη, μά 6 ά 
γνωστος, τόν οποίο φώναζε αρχηγό ό Μπλά
σκο, τοϋ άκούμπησετό περίστροφο του στόν 
κρόταφο.

Ά ν  κουνηθής, εΐπε σοϋ τινάζω τά μυα
λά στόν αέρα!

Ό  νεαρός φίλος μας εκατάλαβε δτι ή α
πειλή δέν θ ’ άργοϋσε νά γίνη πραγματικό- 
της κι’ έτσι χωρίς νά φέρη καμμία αντί
σταση άφέθηκε νά τόν δέσουν.

—Ώραϊα, εΐπε ό αρχηγός. Τώρα φίμωσέ 
τον.

Ό  Μπλάσκο έ'βγαλε άπό τήν τσέπη του 
ένα μεγάλο μαντήλι και τό έτύλιξε γύρω 
άπό τό στόμα τοϋ ρεπόρτερ υστέρα σ’  ̂ ένα 
νεϋμα τοϋ άργηγοϋ τόν άρπαξε αγκαλιά καί 
τόν ακολούθησε.

Έβγήκαν άπό τήν κουζίνα, βρέθηκαν σ’ 
έ'να σκοτεινό διάδρομο κι’ έκεΐ δ αρχηγός 
στάθηκε μπρος σ’ ενα πελώριο ντουλάπι τοϋ 
τοίχου.

Έδώ μέσα θά τόν βάλουμε είπε, δέν υ
πάρχει πιο κατάλληλο μέρος γιά κρύψιμο.

’Άνοιξε τό έ'να φύλλο, ό Μπλάσκο άκούμ- 
πησε τό φορτίο του καί δ άγνωστος εΐπε 
στόν ’Ιάκωβο πριν κλειδώση τό ντουλάπι:

—Έδώ μέσα θά είσαι περίφημα. ’Ά λ 
λως τε δέν θά μείνης πολλές ώρες, ώστε νά 
στενοχωρηθής. ’Ακριβώς τά μεσάνυχτα θά 
κόμης έ'να ωραιότατο άλμα εις ΰψος καί θά 
καταρρίψης δλα τά ρεκόρ. ’Αντίο, νεαρέ μου.

"Εκλεισε τό ντουλάπι, έκλείδωσε μέ δυο 
βόλτες κι’ έβαλε τό κλειδί στήν τσέπη του.

—Καί τώρα δρόμο, Μπλάσκο, είπε. Δέν 
έ'χομε τίποτ’ άλλο νά κάνουμε εδώ.

"Ερριξαν μιά ματιά άπό τό παράθυρο τής 
κουζίνας κι’ άφοΰ βεβαιώθηκαν πώς ό δρο- 
μος ήταν έρημος, διεσκέλισαν τό παράθυρο 
έπήδησαν έ'ξω, έφρόντισαν νά κλείσουν τό 
παράθυρο καί απομακρύνθηκαν χωρίς νά 
γίνουν αντιληπτοί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Ή  ταχεία αμαξοστοιχία κυλούσε όλοτα-

χώς. Σ’ έ'να βαγόνι πρώτης θέσεως ενα; 
ταξειδιώτης καθόταν μονάχος. "Ήταν 
Μίγκελ Φερναντές, δ ιδιοκτήτης τής βίλλας 
τοΰ Νεΐγύ.

Ή τα ν ενας άνθρωπος σαράντα ώς σαρα· 
τα πέντε ετών, μελαχροινός μέ μαϋρα ζωη
ρά μάτια καί φυσιογνωμία πού εφανέρων* 
εξυπνάδα. Μεξικανός τήν εθνικότητα  ̂ήταν 
κάτοχος κολοσσιαίας περιουσίας, άλλά είχ: 
άνακατευθεΐ στά πολιτικά καί τόν είχαν 
ξορίση άπό τό Μεξικό λόγω τής άναμίξεω; 
του σ’ έ'να επαναστατικό κίνημα. ’Έτσι ειχε 
καταφύγει έδώ κι’ έ'να χρόνο στή Γαλλία.

Τελευταίως βρισκόταν στήν Κυανή Άκτί 
δταν ένα τηλεγράφημα τοΰ άστυνόμου τοϋ 
είχε άναγγείλη τήν εκκρηξη πού είχε γίνει 
στή βίλλα του καί είχε πάρει αμέσως τήι 
ταχεία αμαξοστοιχία.

Στις 10,30 ή αμαξοστοιχία έ'μπαινε στο 
σταθμό τής Λυών. Ό  Μεξικανός κατέβηΜ 
κι’ έδωσε τις βαλίτζες του σ’ έναν άχθοφά 
ρο. Έπροχώρησε σ’ έ'να ταξί, τοποθετήθη» 
μέσα κι’ εδωσε στόν σωφέρ τή 
τής βίλλας του.

Ή ταν μεσάνυχτα παρά 20 δταν έ'φθαοί 
καί χωρίς νά λάβη τόν κόπο νά ζητηση 
κλειδιά τοΰ θυρωροΰ άνοιξε μέ τά δικά τοι 
κλειδιά.

Μόλις έμπήκε στή βίλλα δέν άργησε 
καταλάβη δτι οΐ ζημίες πού^εΐχαν^ γίνει 
σαν ασήμαντες καί εΐπε μέ ανακούφιση

VI

σά ν’ ακούσε ένα άναστεναγμό.
—’Ιδέα μου θά είναι, σχέφθηκε. ΙΙοιός 

μπορεί ν ’ άναστενάζη άφοΰ ή βίλλα είναι 
ακατοίκητη.

 ̂Ξανάσκυψε στό γράψιμό του, άλλά σχε
δόν αμέσως πέταξε τήν πένα του.

—Αυτή τή φορά, εΐπε, άκουσά και^αρά. 
Κάποιος άναστενάζει.

Έκύτταξε τριγύρω του, ένέτεινε τήν προ
σοχή του, μά δέν άκουσε τίποτε κι’ έσυμβου- 
λεύθηκε τότε τό ρολόγι του.

 ̂—Δώδεκα παρά δέκα, εΐπε, ας τελειώσω 
τό γράμμα μου.

 ̂Αλλά δέν είχε προφθάσει νά πιάση τήν 
πένα του πού ξανάκουσε άναστεναγμό καί 
συνοδευοταν μάλιστα άπό έ'να μούγκρισμα 
υπόκωφο.

—Ά ! δέν γελιέμαι πιά, εΐπε καί σηκώ
θηκε. Βγή^ε στόν διάδρομο καί τότε άκουσε 
καθαρά αναστεναγμούς καί μουγκρίσματα.

 ̂—Θάλεγε κανείς πώς βγαίνουν μέσ’ άπό 
τό ντουλάπι.

Έκύτταξε κ ι’ έ'ξαφνα πετάχθηκε πίσω τρο
μαγμένος.

—Μπά, εΐπε, τό κλειδί δέν είναι στήν 
κλειδαριά. Κι’ δμως θυμάμαι καλά πώς τδχα 
άφίσει άπάνω.

Έπλησίασε τό ντουλάπι, έ'σκυψε κι’ έκόλ- 
λησε τ’ αυτί του πάνω στήν κλειδαριά. Δέν 
υπήρχε πιά καμμιά αμφιβολία, κάποιος ήταν 
κλεισμενος μέσα στό ντουλάπι. Κανένας 
πληγωμένος... ίσως ετοιμοθάνατος;

—Πρέπει νά τ’άνοίξω, εΐπε ό Μίγκελ Φερ
ναντές. Μά πώς;

Έσκέφθηκε λίγο καί χωρίς νά χάση οΰτε 
στιγμή έ'τρεξε στήν κουζίνα κι* επήρε ένα 
μπαλντά.

—Δέν γίνεται τίποτ’ άλλο, εΐπε, παρά νά 
οπάσω τήν πόρτα.

Εδωσε μιά δυνατή κτυπιά κ ι’ έκαμε ένα 
άνοιγμα, άπό τό όποιο άρχισε ύστερα νάΜικροπράγματα εύτνχώς, θά τά διορ· . . ■  ...

θώσω αΰριο τό πρωΐ καί τό μεσημέρι &ί ΡΥ«ζη μια-μιά τις σανίδες. ’Όταν έκαμε έ- 
μπορέσω νά ξαναφΰγω. ™ αρκετά μεγάλο άνοιγμα έ'βγαλε μιά φω-

Έκΰτταξε τό ρολόγι του κι’ δταν είδε πώ νή γιά νά έκφράση τήν έκπληξή του. "Ενας 
δέν ήταν άκόμη μεσάνυχτα σκέφθηκε πά -·νέος ήταν στό βάθος τοΰ ντουλαπιού δεμέ- 
καλά θά έκανε \ά πλαγιάση γιά νά σηκωθ' νος καί φιμωμένος.
ενωρίς τό πρωΐ, δταν θυμήθηκε πώς djj —Ποιός νά τόν έβαλε δώ μέσα; ψιθύρισε, 
νά γράψη ένα γράμμα στόν επιστάτη του ατίι Καί τελειώνοντας τό σπάσιμο τής πόρτας 
Μεξικό. κατώρθωσε νά πιάση τόν ’Ιάκωβο στήν ‘άγ-

"Εβγαλε λοιπόν τό επανωφόρι του και t καλιά του και νά τον βγάλη έξω. 
καπέλλο του, επήγε στό γραφείο του κι’Ι ί Τοΰ έβγαλε τό μαντήλι πού τοϋ κρατοϋσε 
κάθησε γιά νά γράψη. Δέν είχε δμως προ φιμωμένο τό στόμα καί τόν ρώτησε: 
χωρήσει στό γράψιμο του δταν τοΰ έφάνη* —Ποιός εισθε, καί τί κάνετε ’δώ ;

Ά ντί άπαντήσεως δ νεαρός ρεπόρτερ τόν 
ροιτησε:

—Τί ώρα είναι, κύριε;
Ή  ερώτηση αυτή έκαμε μεγάλη εντύπω

ση στόν Μεξικανό καί δέν μπόρεσε νά μή 
γελάση.

—Σάς βγάζω μέσα άπό ένα ντουλάπι πού 
σάς έκλεισε ποίος ξέρει ποίος καί δέν βρίσκετε

Τόν α ρ π α ξ ε  α γκ α λ ιά

νά μοΰ πήτε τίποτ’ άλλο παρά τί ώρα είναι;
—Σάς ικετεύω, κύριε, διέκοψε δ ’Ιάκωβος, 

πέστε μου τί ώρα είναι. Πρόκειται γιά τή 
ζωή καί τών δυό μα<:.

'Ο Μίγκελ Φερναντές μολονότι δέν μπο
ρούσε νά καταλάβη τί συνέβαινε έ'βγαλε τό 
ρολόγι του κ ι’ άπήντησε :

—Δώδεκα παρά πέντε .. .
—Γρήγορα λύστε με, κύριε, μή χάνετε 

οΰτε στιγμή. Σέ πέντε λεπτά τιναζόμαστε 
στόν άέρα!

Ό  Φερναντές νόμισε πώς είχε νά κάνη 
μέ τρελλό, ένας λόγος περισσότερος, σκέφ
θηκε, νά μή τοΰ φέρνω αντίρρηση.

Τόν έλυσε δσο μπορούσε πιο γρήγορα καί 
περίμενε νά δή τί θά συμβή.

(’Ακολουθεί)



Η  2 Υ Ν Ε Ρ Γ Α : Τ β Ν [ Λ Β Ν  μ α :

« Τά 'S jU ti νόωο vJa  »
Ή μαστε μιά συντροφιά άπό 

καμμιά δεκαριά παιδιά κ ι’ έκά- 
ναμε τόν πρωινό μας περίπατο 
συζητώντας γιά τά διάφορα πε
ριοδικά πού βγαίνουν άφθονα, 
μά άποτβίνονται όλα στούς με
γάλους καί κανένα σ ’ εμάς τούς 
μαθητάς. Εκφράζαμε τή λύπη 
μας γ ι’ αύτή τήν έλλειψη όταν 
έγώ πρώτος βλέπω κρεμασμένο 
σ’ ενα περίπτεςο ένα κυανόλευκο 
χαρτί καί κάτι μπερδεμένα οχέ- 
όια πού ή μεγάλη απόσταση δέν 
μ’ άφηνε νά τά ξεχωρίσω.

’Αφήνω τούς άλλους καί πλη
σιάζω τό περίπτερο . . . Τί βλέ
πω ; . . Καινούργιο περιοδικό : 
«Τά Ε λλη νό π ο υ λα »  κ ι’ άπό τό 
όνομα καταλαβαίνω πώς πρόκει
ται γ ιά  παιδικό περιοδικό.

Δίνω βιαστικά τις 3 δραχμές, 
αρπάζω τό περιοδικό καί τρέχω 
νά τό δείξω σ τ ’ άλλα παιδιά, νά 
τούς φωνάξω πώς άποκτήσαμε 
αύτό πού μέ τόση λαχτάρα περι
μέναμε τόσον καιρό.

Τρέχουν δλα τά παιδιά σάν 
τρελλά, περικυκλώνουν τό περί
πτερο καί φωνάζουν όλα μαζύ : 
«Καί μένα ! Δόσε μου καί μένα!»

Σε λίγο έ'χουμε όλοι εφοδια- 
σθή καί ριχνόμαστε μέ τά μοϋ- 
τρα στό διάβασμα.

Διαβάζουμε μέ φόβο στήν άρ- 
χή. Φοβόμαστε τόσο μή καί «Τά

Ελληνόπουλα «διαψεύσουν τις ελ
πίδες μας. Μά μένουμε άπόλυτα 
ικανοποιημένοι. Οί στήλε; τοΰ 
νέου μας περιοδικού γεμάτες διη
γήματα, Ιστορίες, παιγνίδ ια , α
στεία, μάς διαβεβαιώνουν αμέ
σως πώς αύτό θά ε ίνα ι τό περιο
δικό πού θ ’ άγαπήσουμε, τό πε
ριοδικό πού θ ά γ ίνη ό  άχώριστός 
μας φίλος !

Καβάλλα 9 ’Απριλίου 1933 
Ε υαιρ . Χ άαπαρης

‘SK ωρώζη μου
άααροήζενσις

’Εκείνη τή μέρα είχα άποφα- 
σίσει νά ξεκινήσω μόνος μου γιά 
τό άντικρυνό βουναλάκι. Μό
λις είχε χαράξει κ ι’ ό ήλιος 
δέν είχε ακόμη ξυπνήσει. Γιά μιά 
φορά είχα κατορθώσει κ ι'ε γώ  
νά τόν προλάβω κ ι’ έτρεχα χα
ρούμενος αδιαφορώντας γιά  τ ’ 
άγκάθια πού πλήγωναν τά πό
δια μου καί τό άγιάζι πού μοΰ 
πάγωνε τό πρόσωπό μου.

Περπάταγα γρήγορα, πολύ 
γρήγορα, βιαζόμουνα νά φθάσω 
στήν κορφή . . .  Είχα τόσο καιρό 
όνειρευθή ν ’ άπολαύσω αύτό τό 
θέαμ α ! Τήν άνατολή τοΰ ήλιου 
άπό τήν ψυλή κορφή.

’Ανέβαινα, όλο ανέβαινα καί 
τά μυρωμένα πεΰκα μούδιναν 
κουράγιο καί μέ ξεκούραζαν. 
Κόντευα νά φθάσω . . .

Μά ξάφνου τί άπογοήτευσιςμ 
π ερ ίμ ενε! Βλέπω μπροστά μο 
ένα άλλο βουνό πιό ψηλό, θεό 
ρατο !

Τότε κατάλαβα πόσο δίκηο ε! 
χε ό πατέρας σάν μοΰλεγε πή 
δέν μποροΰσα νά φθάσω στή 
κορφή.

Κάθησα λυπημένος σ ένα | 
χάκι καί σέ λίγο άρχήσαν νά |ΐ 
χαϊδεύουν οί πρώτες αχτίδες το 
ήλιου. Γύρισα τό κεφάλι καί τό 
άντίκρυσα. Πόσο γελαστός μο 
φάνηκε. Σά νά κοροΐδευε.., Κί 
μονομιά; πετάχτηκα ολόρθος κ» 
τοϋδειξα τή γροθιά μου μέ #ι 
μό σά νά τοΰλεγα. « ί έ ν  θά μ! 
γαλώσω! Θά σ’ εκδικηθώ, 
φθάσω στήν κορφή, θά σέ νι 
κήσω!»

Ό  ήλιος μ’ έκύτταξε τότε ti 
ρωνικά κ ι’ οί αχτίδες του μ' 
θάμπωσαν τόσο πού δάκρυοι 
Στ’ άλήθεια ήταν πιό δυνατό 
άπό μένα.

Αύτή ήταν ή πρώτη μου άπι 
γοήτευσις όχι όμως κ ι' ή τελεί 
■ηαία.

Πόσες απογοητεύσεις δέ vow 
θουμε στή ζωή μά καί πόσα ' 
χρωστοΰμε σ’ αυτές!

Μάς κάνουν πιό δυνατούς,μί 
δίνουν θάρρος καί προχωροίί 
κ ι ’ έτσι μιά μέρα φθάνουρ 
στόν τελικό σκοπό.

Π ειρα ιω τακ ι

Ο ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΣ

Πόσα άπό σάς, άγαπητά μας 
παιδιά, δέν άνυπομονήτε νά μά
θετε ποιά ε ίνα ι ή μεγάλη χαρά 
πού σάς αναγγείλαμε ! Καί μέ τό 
δίκηο σας. Δέν άμφιβάλλουμε 
όμως πώς όταν μάθετε θά εύ- 
χαριστηθήτε. ’Ακουστέ λοιπόν: 

< Τά *Ε λληνόπ ου λα » σάς δ ί
νουν τήν εύκαιρία ν ’ άναδειχ- 
θήτε όσα άπό σάς έχουν κά
ποιο ταλέντο καί γράφουν ό
μορφα. Θ’ άναδειχθήτε καί συγ
χρόνως θά προσφέρετε καί μιά 
απόλαυση στ’ άλλα παιδιά, τήν 
απόλαυση τοΰ νά σάς διαβάσουν.

Τά δελτία πού μάς στέλνετε 
καί πού στό εξής θά λέγωνται 
Δελτία χαράς—τά φυλάμε καί 
όποιο παιδί στείλει 8 δελτία— 
πράγμα πού θά πή ότι έχει δια
βάσει τά 8 πρώτα μας φύλλα— 
θά έχει τό δικαίωμα νά λάβη 
μέρος στό διαγωνισμό πού προ- 
κυρήσουμε.

Δηλαδή θά δικαιοΰται νά μάς 
στείλη ένα λογοτεχνικό κομμάτι 
(διήγημα, έντύπωση, παραμύθι, 
περιγραφή). Ειδική έπιτροπή θά 
διαλέξη τριάντα άπ ’ αύτά τά 
πιό καλογραμμένα καί Οά τά

έκδόσουμε σ’ ένα μικρό τό| 
μέ τά ονόματα τών μικρών σι 
γραφέων. Αύτό θά άποτελίΐ 
τό πρώτο βιβλίο μιάς πρωτόι 
πης βιβλιοθήκης γραμμένης ά 
παιδιά γιά τά παιδιά.

Στόν διαγωνισμό αύτό >ι 
ροΰν νά λάβουν μέρος κορίτ» 
καί άγόρια κάτω τών 17 έτ» 
ότι στέλνουν δέ γ ι ’ αύτό t 
σκοπό θά φέρη ώς έπιγραφί
*Γ ιά τόν  δ ια γω ν ισ μ ό  τή ς  «, 
γάλη ς  Χ αράς» ώστε νά ξεχωρί 
άπ’ ότι μάς στέλνεται για 
σελίδα Σ υνεργασ ία ς  Φίλων.

*Η ά π οο τ ο λ η  τοϋ  φ ύ λ λ ο υ  δ ια κ ό π τ ε τ α ι  γ ιά  δαους
δεν  έ κ α ν ό νη α α ν  τ η ν  ο ν ν δ β ομ ή ν  τονς.

Ά & ήναι— Π ινδάρου 30 . ΎΩ ραι γραφ ε ίο υ  5 -8  μ . μ .  π λ η ν  Π έμπτης κ α ι Κ υ ρ ια κ ή ς .

3Υΐεζα}ύ μας
Άγαπτ/χά μου παιδιά,

Μη μοϋ κακιώσεχε, αν γράφοντας 
σ δλους μαζύ τους μικρούς μου 
φίλους πού τόοο αγαπώ, αισθάνο
μαι εν χούχοις χην ανάγκη ν ' άνα- 
<ρέρω ξεχωρισχά σήμερα δύο απο 
•σας: χόν Νικόλαο Μουραχίδη άπό 
χψ Θεσσαλονίκη και χό «Πειραιω- 
χάκι* που χοϋ κραχώ χό ίνκόγνιχο 
άφοϋ διάλεξε ενα χόσο ώραΐο ψευ
δώνυμο,

Αεν ξέρω αν σάς εχυχε ποτέ νά 
αιαθανθήτε κάχι πολύ δυναχά, και 
δεν ξέρω ακόμη άν σάς εχυχε αύχό 
χο κάχι νά χό αισθανθούν κ ι'άλλο ι 
•μαζύ σας μέ χην ίδ ια ενχαση·

5Άν οάς συνέβηκε ποχ'ε αύχό χό- 
χε θά καχαλάβεχε χή χαρά πού ά ί- 
υΰάνθηκα διαβάζονχας δύο διαλεχχά 
]£άμμαχα, άπό χά δύο αύτά συμ- 
πατριωτάκια σας.

Θάλεγε κάνεις πώς χά δυό αυχά 
παιδιά, διαβάζονχας δχι μόνον τις 
γραμμές χοϋ περιοδικοϋ μας, άλλά 
βαθύτερα ακόμη, με χην άφάντα- 
■οτη δύναμη που ενώνει χις ψυχές, 
ανάμεσα άπό τις γραμμές χής  κάθε 
μιάς σελίδας,ένοιωσαν καχάβαθα χην 
•έννοια που άντιπροσωπεύουν «Τα 
*Ελληνόπουλα*,

Τά δύο χους γράμματα γεμάτα 
•ενθουσιασμό, γεμάχα άγνη περηφά- 
feia γιά χό περιοδικό που ολόψυχα 
τον; άφιερώνεχαι ήταν σάν απαλό  
χάϊδι μιάς δροσόλουσχης πρωινής 
ανρας σχόν οδοιπόρο πού προσπα
θεί ν' άνοιξη χό διάβα χου, άνάμεσα 
<ΐτιο χόν δύσβαχο δρόμο, γιά ν ' άν- 
τικρύση, φθάνοντας στήν κορυφή 
*ης άνηφοριάς, χόν ήλιο σ ’ δλη χου 
την λαμπρόχηχα.

Τούς σφίγγω νοερά τό χέρι και 
χους ζητώ ν* αλληλογραφήσουν 
με τάλλα μας παιδιά γιά νά χονς 
μεταδώσουν χόν ενθουσιασμό χους, 

0  ενθουσιασμός είναι κάχι άνε- 
χχίμηχο. Είναι ?'/ δύναμη πού μεχα- 
βάλλει χη σκέψη σε πράξη, χην φαν
τασία σε πραγματικόχηχα, χά ίδανι- 
χα σε χειροπιασχες αλήθειες.

Μά οποίος χόν κλείνει μέσα του9 
δεν πρέπει νάναι εγωιστής και νά 
κρατά τό θησαυρό χου γ ι' αύχόν 
μονάχα. Πρέπει άπλώνονχας διά

πλατα τη γαλανόλευκη σημαία του, 
νά παρασύρη και χους άλλους γιά νά 
χους όδηγήση έκεϊ ψηλά9σχόν άνοιχχό 
όρίζονχα} σχόν χόπο κάθε εύγενικιάς 
φιλοδοξίας.

Αύχό ζηχώ άπό χά δύο συμπα- 
χριωχάκια σας, κ ι' άπό χάλλα μας 
παιδιά νά χαύς άκολουθήσουν.

Η ΦΙΛΗ ΣΑΣ

'S fi dsMnsloypa<pia μας
Εύχαριστοΰμε όλους τούς άνα- 

γνώστας μας, πού σπεύδουν κα
θημερινώς νά μάς έκφράζουν 
τόν ένθουσιασμό τους καί νά 
μάς δείχνουν τό ενδιαφέρον πού 
τούς προκαλεΐ τό περιοδικό μας, 
άλλοι λαμβάνοντες μέρος στόν 
Διαγωνισμό Λύσεων, άλλοι στέλ
νοντας συνεργασίες γιά τήν σε
λίδα Συνεργασίας Φίλων, άλλοι 
άποστέλλοντες τά Δελτία γιά νά 
λάβουν μέρος στή Μεγάλη Χα
ρά, άλλοι ζητώντας ν ’ άλληλο- 
γραφήσουν διά τής στήλης «Ά πό  
τόν ένα οτόν άλλον» καί άλλοι 
σπεύδοντας νά ζητήσουν νά τούς 
έγκριθή ψευδώνυμο γιά  νά μπο
ρέσουν τό ταχύτερο νά συμμε- 
τάσχουν στήν κίνηση τοΰ περιο
δικού των.

Πρέπει όμως, καλά μας πα ι
διά, νά σάς παρακαλέσουμε νά 
προσέξετε είς τά έξης άν θέλετε 
νά διευκολύνετε τήν διεξαγωγή 
τής σχετικής υπηρεσίας καί νά 
μή μάς φέρνετε στήν δυσάρεστη 
θέση νά μή λαμβάνουμε ΰπ ' όψι 
μας λύσεις, πνευματικές άσκή- 
σεις, διηγήματα ή περιγραφές 
τών παιδιών μας.

Τό καθένα άπ ’ αΰ ιά  έχει τή 
θέση του σέ χωριστό φάκελλο 
στήν διεκπεραίωση τοϋ περιο
δικού μας, καί γ ι’ αύτό άκριβώς 
τό κάθε ζήτημα πρέπει νά πε
ριλαμβάνεται σέ χωριστό φύλλο 
χαρτί, τό όποϊο νά έχη ώς επ ι
κεφαλίδα τό ζήτημα πού θά ά- 
ναφερθή παρά κάτω, κ ι ’ άμέσως 
κάτω άπό τήν έπικεφαλίδα τό 
όνομα, τό ψευδώνυμο, αν έχη, 
καί τήν ήλικία τοϋ παιδιού πού 
τό στέλνει.

Π. χ. αν ένα παιδί στείλη συγ

χρόνως μέσα στόν ϊδιο φάκελλο, 
λύσεις τοΰ Διαγωνισμού Λύσεων, 
Πνευματικά Παιχνίδια, Παιδικό 
γέλιο, Συνεργασία Φίλων, τό κα
θένα άπ’ αύτά θά είνε γραμμέ
νο σέ χωριστό φύλλο χαρτί κ ι ’ 
άπό τό ένα μόνον μέρος τής σε- 
λίδος. Τό όνομα δέ, τό ψευδώ
νυμο καί ή ήλικία τοΰ παιδιοϋ 
πού τά στέλνει θά επαναλαμβά
νετα ι κάθε φορά. Π. χ. Δ ιαγω 
νισμός Λύσεων κλπ. Κ. Γρηγο- 
ρίου (’Ατρόμητος) έτών 12. Σέ 
άλλο φύλλο, Πνευματικά Παιχ
νίδια, Κ. Γρηγορίου ( ’Ατρόμη
τος) έτών 12. Σέ άλλο φύλλο, 
Παιδικό γέλιο, Κ. Γρηγορίου 
(’Ατρόμητος) έτών 12 καί οΰτω 
καθ ’ εξής.

Μέ τόν τρόπο αύτό οί άναγνώ- 
σται μας θά μάς διευκολύνουν 
στήν διεξαγωγή τής όλης υπηρε
σίας καί τούς παρακαλοΰμεν νά 
συμμορφωθοΰν.

Εύχαρισιούμε θερμά τήν κ. 
Χ ατξηδάχη  γιά  τά καλά κ ι’ έν- 
θουσιώδη λόγια της. Αύτή ε ίνε  
καί ή δική μας έπ ιθυμ ία  νά κερ
δίσουμε τήν έμπιστοσύνη τών 
γονέων κι' ελπίζουμε πώς γρή
γορα θά  μάς γράψη καί ή κο- _ 
ρούλα της ότι τής άρεσαν τά * 
«'Ελληνόπουλα».

Ζ ωρζέτταν Μ ητσ οπ οΰλου . Σ ’ 
εύχαριστοΰμε γιά  τά καλά σου 
λόγια καί γιά  τή συνδρομήτρια 
πού μάς έγραψες. Στέλνομε τό 
φύλλο καί περιμένομε τις συν
δρομές καί χών δυό σας.

Σ ο φ ία ν  Κ υ νη γ ο π ο ύ λ ο υ . ’Ελά- 
βαμε τήν επιταγήν σας αέ τις 
δύο συνδρομές καί σάς ευχαρι
στούμε γιά τις καλές σας ενέρ
γειες.

Σ’ εύχαριστοΰμε πολύ, Ν ίκο 
Π ολίτη , γιά τά καλά σου λόγια, 
όσο γιά  τή μεγάλη μας χαρά τη 
μαθαίνεις καί πιστεύω πώς θά 
μείνης εύχαριστημένος όπως καί 
όλα τά 'Ελληνόπουλα πού μέ 
τόση άγάπη μάς δέχθηκαν.

Κόπιασες λοιπόν γιά νά λύσης 
τις άσκήσεις μας, Π ονηροϋτα ι- 
κο ; Δέν πειράζει τά καλά κό· 
ποις κτώνται.

Δελτία συμμετοχής στή μεγά-



λη χαρά (άρ. 1) έλάβαμε άπό 
τούς Δ. Παπακώστα, Γ. Γρηγο- 
ρίου, Δ. Ά ντανασ ιώ την, Κωνστ. 
Μουχτάρη, Κ. Κωνσταντάτον, Λ. 
Φάρου, Γ. Πανά, X. Πρωτοπα- 
πσ, Θ. Βιγγοβούλου, Η. Βιγγό- 
πουλον, Γ. Βελιανίτην, Γ. Κα- 
λιμηκβράκην, Κ. Ζαγγογιάνην, 
Ν. Πολίτην, Γ. Ζητρίδην, Κ. 
Δραγάτση, Μ. Γεωργαντά, Ν. 
Μουρατίδην, Έλληνοπούλα, Εύ. 
Δερμιτζάκη, I. Σδρίν, Δ. Σιόγ- 
καν, Γ. Σαρειδάκην, Κ. Λέφαν,
I . Κουμήν, Μ. Λευκαδηνόν, Ν. 
Φωτίου, Κ. Ά ξελόν, Κ. Χατζηα- 
θανασίου, Φ. Σιάκαν, Μ. Ράδο- 
βιτς, I . Ζάννον, X. Παναγιώ- 
του, Ά γγ. Σταύρου, Θ. Χου- 
τζούμην, ’Αγνήν Καλλίρη, Ζωρ- 
ζέτταν Μητσοπούλου, Νίκον Πο
λίτην, Καίτην Σαράφη, "Ελλη
νόπουλο, Ά τθίδα . Δανάην Παυ- 
λίδου, Ί ω . Βαμβακάρην, Ά ρ . 
Πυλαρινοΰ, Μιχ. Γρηγοριάδην.

’Επίσης έλάβαμε λύσεις τών 
ασκήσεων τοΰ πρώτου φύλλου 
άπό τούς Α. Τριανταφυλλόπου- 
λον, X . Πρωτοπαπάν, Μ. Λ ει- 
καδηνόν, I. Μακρίδην, Κ. Ά ξε- 
λόν, Κ. Λέφαν, Κ. Χατζηαθα- 
νασίου, I. Κουμήν, Φ. Σιάκαν, 
Ν. Φωτίου, Γ. Π ανά, Λ. Φάρου, 
Θρ. Σταύρου, Κ. Κωνσταντατον, 
Κασ. Μουχτάρη, Δ. Ά ντανασ ιώ 
την, Θ. Χουιζούμην, Γ. Ζητρί
δην, Γ. Γρηγορίο», Ν. Πολίτην, 
Δ ιάναν, Ή ρ . Παπαδάτον, Κ. 
Ζαγογγιάνην, Π. Ζαφειριού, Γ. 
Καλιμνηστράκην, Ά ν τ . Καλλί
τσην, Γ. Βελιανίτην, Ά τθίδα, 
Α γνή ν  Καλλίρη, Ζωρζέτταν Μη- 
τσοπούλου, Πονηρούτσικο, Δα
νάην Παυλίδου, Μιχ. Γρηγοριά
δην, Ί ω . Βαμβακάρην.

Σ’ έγράψαμε συνδρομητή, Κ ά 
βο  της  Κ υρας , καί χαιρόμαστε 
πού περιμένεις μέ άνυπομονη- 
σία τό φύλλο. Θά διαβάσης πολ
λά κατορθώματα τοΰ φίλου σοο 
τοΰ «Μικροΰ Ρεπόρτερ» καί ό 
Χονδρός καί Λιγνός χαθώς θά 
Ιδή; πρόκειται νάρθουν στήν 
’Αθήνα.

Είσαι φοβερά καθυστερημένος 
'Ε λλη νόπ ουλο . δσον αφορά τήν 
άποστολή τοΰ 1ου δελτίου, μά 
γιά πρώτη φορά τό παραβλέ
πουμε.

"Ατ&ίδα. Έλάβαμε τά δελτία 
σου, τις λύσεις καί δλη τήν συ
νεργασία σου. Σέ συγχαίρουμε 
γιά τήν τάξη πού σέ χαρακτηρί
ζει. Θά δημοσιευθοΰν δλα μέ τή 
σειρά τους. Θά σέ περιμένουμε 
καί άπό τό γραφείο χωρίς άλλο.

Μ. Γ ρηγορ ιάδην  Έλάβαμε τις

10 δρχ. γιά  τήν έγκριση ψευ
δωνύμου σου, άλλά θά χρειά- 
σθή νά διαλέξης ενα άλλο γ ια 
τ ί καθώς θά ίδής σέ πρόλαβαν. 
Περιμένουμε καί σ’ εύχαριστοϋ- 
με γιά τά καλά σου λόγια.

'έ71ωο τον ενα  στον ciΛ Λ ο
"Ορσι συμμέτοχης 1-20 λέξεις δρχ. 

8 καί γιά κάΦε έπ ϊ πλέον λέξη 50 λε
πτά.

4 .- 'Αλληλογραφώ μέ δλους-ες. 
Έ λληνοπούλα

5.-Αλληλογραφώ μέ δλα τά 
Ελληνόπουλα.

Β ραχνοκόκχορας
6 .—Ζήτω τά «Ε λληνόπουλα»! 

Άλληγογραφώ μέ Ε λληνόπου
λα, γράψατε διά μέσου αύτής 
τής στήλης.

« 'Ε λλην ικόν  Μ έλλον»

7.—Σπετσοπούλα, θέλω 
άλληλογραφώ μαζύ σου γιά ν 
μάθω π ώ ; περνάτε στό νησίαα

Άλχυό
8.—Τά ξένα γραμματόαημι 

Προμηθέα, δέν μέ ενδιαφέρον 
άν έχης παληά ελληνικά 
μου ποια άκριβώς εχεις.

"Ιχαρ

'βρκρίοεις ψευδωνύμων
Δικαίωμα έγκρίσεως ψευδωνν|Μ 

γιά δλον τόν χρόνον δρχ. 10. Πλάϊ (Γ 
■ψευδώνυμο γράφεται τό ψηφίον 
δταν πρόκειται γ ι ’ άγόρια καί κ δτο 
πρόκειται γιά κορίτσια.

Έ γκρίνονται τά ψευδώνυμι 
Ά τ θ ίς  (κ) Διάνα (κ) Έλλη» 
κόν Μέλλον (α) Πονηρούτβκ 
(κ.) Ελληνόπουλο (α.) Κάβο 
τής Κυράς (α.) Πονηρή "All 
πουδίτσα (κ.)

ΔΙΑΓΩ ΝΙΣΜΟΣ ΛΥΣΕΩ Ν  Α'. ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Συνέχεια άπό τό δεύτερο φύλλο. Δεχόμεθα λύσεις ώς τ ις  10 Μαίο
13. Έ λλ ιιτο α ύμ φ ω νο ν  18. Σ ταυρω τές Λ έξεις

ηω-α-εηοουα
. Έ λληνοπ ού λα

14. Μ εταγραμ μ ατιαμό ;
ΕΐμαΓ όρος ά ν  μ ’ άφ ή σης 
μ’ έ να  π ε ις  τή ν  άρχή 
κάτο ικος δέ ενό ς  τόπου 
μέ δ ιπλή  μετατροπή

Π ειρα ιω τάχ ι
15. Πυραμις

== φωνήεν 
. · =  πρόθεσις

. . -j~ . . =  μέρος άνθηρόν 
. . .  +  . . .  == γαλλική άποικία 

. . . .  +  . . .  .=  Ποτό
Καθέτως : ζώον χρτισιμον 

Δ ιάνα

15. Φ ω νη ε ν τό λ ιπ ο ν
ν-κ-ν·κνν-δ

Κ . Λ ευχ.
17. Γ ω ν ία

+  . . .  . ΒραβεΙον 
. · · ■ Μοίρα

. .  4" · ■ Πρωτεύουσα Εύρωπ.

. .  4- · Φαρδύς [κράτους.

. .  4- · · Μέσον διαβάσεως
. 4- · · · Μυθολογικόν τέρας
4 - . . · .  Νήσος τοΰ Αιγαίου 

Καθέτως : Θαλασσία Θεότης 
Γ. Κ. Β ρεττός

Όριζοντείως
1. Φωτίζει-Έποχή
2. Προστακτική-Ρήμα
3. Εύχάριστον συναίσθημα
4. Νόμισμα
5. Πλήθος-Πρόθεσις
6. Βασιλοπούλα
7. Επίρρημα —'Ιερός τόπος

Καθέτως.
I Παιδί τής Γής
II Πρόθβσις-Άδιέξοδον
III Πέρασμα
IV Νησί τοΰ Αίγαίου
V Ναυτικό παράγγελμα
VI Τό άντίθετον τοΰ τβλο
VII Θεά-προϊστορική γυναϊι
V III Πρόθεσις
IX Τροφή - τοπικόν έπίοηΐ

Ά λκνώϊ


