
#  Δ Ε Κ Α Π Ε Ν Θ Η Μ Ε Ρ Ο  Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο  Γ Ι Α  Π Α Ι Δ Ι Α  #

f  Α Θ Η Ν A 1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ: ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΕΤΗΣΙΑΙ ^
Εσωτερικού . . . .  Δρχ. 75 
’Εξωτερικού . . . Σελίνια δ 
’Αμερικής . . . Δολλάριον 1 
ΑΙγύπτου . . . . Γ. Δ. 25 J

Πέμπτη 25 Μαΐου 1933 
*Έτος Α'.-—*Αριθ. φύλλου 5 

Τιμή φύλλου Δρχ. 3

Α Λ Ε Ξ  Μ Α Υ Ρ Ο Γ Ε Ν Η  
ΜΑΡΙΑ — ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΟΥΡΙΩΤΗ

Γραφεία : Πινδάρου 30

Ρ Λ Ι Λ Ε Ι Ο
Είναι ευτύχημα μεγάλο που αρχίζο

με σιγά-σιγά ν’ αποκτούμε σχολεία άν- 
τάξια τοΰ προορισμού των καί ασφαλώς 
τά τελευταία αύτά χρόνια προωδεύσαμε 
πολύ ώς προς αύτό το ζήτημα. Το σχο
λείο είν’ εκείνο πού θά μιλήση πρώτο 
στήν ψυχή Ινος παιδιού γιά γράμματα, 
γιά μόρφωσι, κι’ άν το σχολείο δέν εΐν’ 
ετσι φτιαγμένο, ώστε νά έλκύση το παιδί 
πώς θά το κάμη νά πηγαίνη μ’ εύχαρί- 
στησι σ’ αύτό;

”Αν ενας μεγάλος έπισκεφθή τό Μα- 
ράσλειο ασφαλώς θά φύγη μέ μιά μεγά
λη λύπη στήν ψυχή. θ ά  π ή : «Τί κρίμα 
νά μήν είμαι πιά παιδί νά έρχωμαι κι’ 
έγώ σ’ αυτό τό σχολείο».

θ ’ άκούσετε πολλές φορές νά σας μι
λούνε γιά τό Μαράσλειο, μά ποτέ δέν 
θά μπορέσετε νά φαντασθήτε τί είναι τό 
κτίριο αύτό καί πώς λειτουργεί άπό τήν 
εποχή πού έπεσε στά χέρια ενός ά^θρώ- 
που γεμάτου ενθουσιασμό, ενός διευθυν- 
τοΰ πού έ'χει συναίσθησι τής μεγάλης 
του άποστολής, τού κ. Τσοπανάκη, ενός 
μεγάλου άνθρωπιστοϋ πού έκαμε τό Μα- 
ράσλειο ενα ίδρυμα πού τιμά τήν Ε λ 
λάδα.

Τό έπισκεφθήσαμε κι’ έκαλοτυχίσαμε 
τά παιδιά πού σπουδάζουν κεΐ μέσα.

Άφίνομε κατά μέρος τό τέλειο σύ
στημα τής έν γένει λειτουργίας τοΰ ιδρύ
ματος, άφίνομε κατά μέρος τήν άπαστρά- 
πτουσαν καθαριότητα, πού βασιλεύει μέ
σα έκεϊ καί άναφέρομε μόνον τό γεγονός 
δτι, δλα τά παιδιά πού σπουδάζουν στό 
Μαράσλειο κάνουν καί τήν έξοχή τους 
άνεξόδως, γιατί τόν τελευταίο μήνα τών 
μαθημάτων τόν περνοΰν στή Βούλα, κά- 
μνοντας τά μπάνια τους, τήν ήλιοθερα
πεία τους, άπολαμβάνοντας έν γένει τή 
ζωή τοΰ ύπαίθρου.

— Είμαστε τόσο ευτυχισμένες έδώ 
μέσα, μάς έλεγε μιά συμπαθητικιά κο- 
πελλίτσα, πού μάς ουνώδευσε νά τριγυρί- 
σωμε τό κτίριο, πού μέ λύπη μας σκε
πτόμαστε πώς έρχονται διακοπές.

Οί μαθήτριες μποροΰν καί νά συσσιτοΰν 
στό Μαράσλειο πληρώνοντας ένα Ελάχι
στο ποσό, περί τής καλής ποιότητος δέ 
τοΰ φαγητοΰ μάς μιλοΰσε μιά γαργαλι
στική μυρωδιά πού μάς άνοιγε τήν δρεξι 
καθώς περνούσαμε άπό τήν τραπεζαρία.

Υπάρχουν καί τέλειες έγκατοστάσεις 
λουτρών μέσα στό Μαράσλειο καί τά



παιδιά χωρίς τίποτε νά πληρώνουν μπο
ρούν νά κάνουν κακτικά το λουτρό τους.

Ά λ λ ά  νομίζετε πώς καί ή διασκέδα- 
σις υστερεί; "Ενα κομψώτατο θεατράκι 
μέ άρκετές θέσεις τούς προσφέρει καί κι
νηματογράφο καί άσφαλώς ή κομψή αυ
τή αίθουσα δέν μπορεί νά συγκριθή μέ 
καμμιά άλλη.

Πώς νά μήν άγαπήσουν τά παιδιά ένα 
τέτοιο κτίριο, πώς νά μή βγουν άπό κεΐ 
μέσα τέλεια κατηρτισμένα;

Τποσχεθήκαμε στή συμπαθητικιά κο- 
πέλλα, που μάς συνώδευσε νά έπισκε- 
φθοΰμε τό κτίριο, νά περάσωμε μιά μέρα 
μαζυ της καί μέ τις συμμαθήτριές της 
στή Βούλα καί έπιφυλασσόμεθα νά γρά- 
ψωμε περισσότερα.

’Α ν έ κ δ ο τ α

'3C  άωάνζησις ζοΰ. . ωεδαμένου
Ό  Βολταϊρος έλάμβανε διαρκώς γράμματα 

άπό ενα ενοχλητικόν θαυμαστήν του, άλλά επει
δή δλα αύτά τά γράμματα ήσαν ανόητα καί 
χωρίς κανένα νόημα δέν άπαντοΰσε ποτέ. 'Οταν 
δμως τόν παραστενοχώρησε ό έπιστολογράφος 
καί τοϋ έζήτησε έπιμόνως άπάντησι ό Βολταΐ- 
<ιος τοϋ έγραψε: ,

«Κύριε, άπέθανα καί γ ι ’ αυτο το λογο δεν 
μπορώ ν 1 απαντήσω στά γράμματά σας.

SK azayyeJia έωηρεαβμένη
Κάποιος έπαρουσιάσθηκε μιά μέρα στόν βα

σιλέα τής Σουηδίας Γουσταΰο Γ'. λέγοντας δτι 
ειχε νά ;το ΰ  καταγγείλη μία συνωμοσία σημαί
νοντος προσώπου.

Ό  Βασιλεύς όμως ήξευρε δτι ό καταγγέλων 
ήταν εχθρός αυτού, τόν όποΐον’κατήγγβλε καί τοΰ 
έδωσε αύτή τήν άπάντησι:

—Πηγαίνετε νά συμφιλιωθήτε μ’ αυτόν πού 
μοϋ καταγγέλβτε κι’ έπειτα θά σάς ακούσιο καί 
Οά σας πιστεύσω.

ΖΚαζιιρορημαζικη αρνηβις
"Ενας πού είχε μεγάλη πεποίθησι στόν εαυ

τό του βΐπε μιά μέρα σ ’ έναν πού τόν ένόμιζε 
φ ίλο ν του:

— ΕΙν’ άλήθεια πώς κάποτε βρέθηκες σέ κά
ποιο σπ ίτι πού μ’ επαινούσαν καί σύ άρχισες νά 
μέ κατηγορής;

—Δέν ε ΐν  άλήθεια, γ ιατί δεν μοϋ ετυχε 
ποτέ ν* ακούσω επαίνους γιά  σένα.

2)υσνόηζη άατάνζησις
Ρωιοΰν τόν Μπέμπη:
—Πώς σέ λένε;
—"Οπως λέγανε τόν θειό μου!
—Καί πώς τόν λέγανε τόν θειό σου!
—Ό π ω ς λένε εμένα.
—Καί π ώ ; σας λένε καί τού; δυό;
— Καί τούς δυό τό ίδιο.

« "Α λκιμος*  

W v rp a it iia  καζαάίκου
’Ό ταν εύρέθη στό ικρίωμα ο Δαντων ειπε στον 

δήμιο λίγο πριν έκτελεσθή : _
—Μή ξεχάσης νά δείξης στό πλήθος το κεφάλι 

μου. ’Αξίζει τόν κόπο...

\°7lycia)n σζά J t ia
Διηγούνται πώς ό Μωάμεθ άγαποΰσε τόσο 

πολύ τά ζώα ώστε μιά μέρα πού μιά γάτα απο
κοιμήθηκε στό μανίκι τοΰ ράσσου του, προτί
μησε δταν ήλθε ή ώρα τής προσευχής νά κο ψ η  
τό μανίκι του παρά νά χαλάση τήν ησυχία τής 
γάτας.

Τ ί  ε ίνα ι ζο χασμούρημα
Χασμουριέται κανείς ή γιατί νυστάζει η γιατί 

είνα ι κουρασμένος ή γιατί βαρυέται. Και στις 
τρεις αύτές περιπτώσεις σημαίνει ότι δέν ανα
πνέει βαθυά όπως πρέπει ν ’ άναπνέη καί δϊΐ 
τό αίμα δέν περιέχει πιά αρκετό όξυγόνον.

Μέσα στό μυαλό υπάρχει ενα λβπτώιατο νεύρο 
πού άσχολεΐται μέ τήν αναπνοή μας καί είναι 
πολύ ευαίσθητο όσον αφορά τις αλλοιώσεις που 
γ ίνοντα ι στό αίμα ιδίως όταν αυτές οι  ̂ αλλοιώ
σεις σημαίνουν πώς δέν ε ίνα ι δλα έν τάξει.

"Οταν τό μικρό αύτό νεΰρο αίσθανθή δτι τό 
αίμα δέν έχει δσο άέρα τοΰ χρειάζεται μάς δια- 
τάσσει, σά νά πούμε, νά πάρουμε μιά βαθεια 
άναπνοή γ ιά  νά βάλουμε τά πράγματα σέ τάξη. 
Νά γ ια τ ί χασμουριόμαστε. Τό χασμούρημα δέν 
ε ίνα ι τίποτ’ άλλο παρά μιά βαθειά αναπνοή. 
"Οταν δέν ε ίνα ι κανείς στά καλά του μπορεί νά 
χα σμ ο υρ ιέτα ι συνεχώς πράγμα ^πού φανερώνει 
πώς ή άναπνοή του δέν γ ίνετα ι δπως πρέπει νά 
γίνετα ι καί προσπαθεί νά τήν κάνη κανονικήν. 
Ά πό μιάς άπόψεως λοιπόν το χασμούρημα έπι- 
βόλλεται σέ ώρισμένες περιπτώσεις, δέν πρέπει 
δμως νά τό επιτρέπουμε στόν εαυτό μας μπρο
στά σέ ξένους, διότι μπορούμε νά παρεξηγη- 
θούμε καί νά υποθέσουν οί ξένοι μας δτι βαρυό- 
μαστε μαζύ τους. 'Υπάρχουν έν τούτοις φορές 
πού μάς ε ίνα ι άδύνατο νά κρατήσουμε τό χα
σμούρημα. Τότε τό μόνο πού_ έχουμε νά κάμουμε 
εΐνα ι νά βάλουμε μπροστά στο στομά^ μας τό χέρι 
μαο Αύτή ή συνήθεια επεκρατησε απο ^την πα
ληά εποχή πού έπίστευαν δτι δταν ανοίγαμε τό 
στόμα μπαίναν μέσα διαβολάκια.

Πάντως πρέπει νά βάζουμε το χέρι  ̂ στό στόμα 
δταν χασμουριόμαστε καί γιά κάτι άλλο γιά  να 
έμποδίζουμε τούς άλλους νά βλέπουν τά πρόσω
πό μας πού γ ίνετα ι πολύ άσχημο μέ τό χα
σμούρημα καί δέν πρεπει ν ’ αναγκαζουμε τους 
άλλους νά βλέπουν κάτι τ ι άσχημο.

Ο  Φ Ω Ν Η Σ  ΣΤΗΝ Κ Κ Ρ Ο Ο Ο Λ Η
Ό  Φάνης τρεχοντας πάντα μπροστά, κατά τή 

συνήθειά του, {«ατέβηκε πολύ πριν άπό μένα τις 
σκάλες τοΰ Μουσείου κ ι’ δταν έγώ μπήκα στό 
διάδρομο, αύτός είχε χωθη κιόλας μέσα. Προ
χώρησα στις πρώτες α ίθουσες, κύτταζα δώ καί 
κεϊ νά τόν δώ, πουθενά Φάνης. «Πολύ προκο
μένος έγινε» σκέφθηκα. «Νά μή βασκαθρ; σπου
δαία πράμματα θά προσέξη μέ τήν τρεχάλα πού 
πήρε !» Κι' δσο προχωρούσα βιαστική άπό̂  α ί
θουσα σέ αίθουσα, γιά νά τόν προφθάσω, ή^έκ- 
πληξίς μου μεγάλωνε. Μά πού στό καλό ^έχει 
πάει; . . . Φοβήθηκα μήν έπαθε τίποτε κ ι’ έτρε- 
ξα νά βγώ έξω, δταν, ξάφνου, τόν βρίσκω στήν 
τελευταία αίθουσα καρφωμένο μπροστά σ' ένα 
ανάγλυφο Νίκης, νά τό κυττάζη μέ θαυμασμό.

— Καλά τά κατάφερες βλέπω, Φάνη . . . έφ- 
θασες στό τέρμα ολοταχώς καί άσφαλώς δέν θά 
σταμάτησε πουθενά τό 
βλέμμα σου. Πέρασες 
δλες τις αίθουσες τρε
χάλα ζα ί δέν ησύχασες 
παρά σάν έφθασες στήν 
τελευταία, κοντά στήν 
εξώπορτα καί είδες τό 
φώς τής ήμέρας.Μήπως 
σ' έπήοαν στό κυνήγι 
οί μαρμάρινοι θεοί τοϋ 
Μουσείου καί βιάστη
κε; νά φύγης, γιά νά 
σωθϋς ; . . .

Ό  Φάνης μ’έκύτταξε 
σασιισμένος. . .

— Δέ βιάστηκα κα
θόλου νά φύγω , μοϋ 
είπε. Τώρα δά μπήκα 
καί στέκομαι δώ καί 
σέ περιμένω νά μού 
έξηγήσηε, ποιά ε ίνα ι 
αύτή ή ωραία κοπέλλα 
μέ τά φτερά.

Κατάλαβα τί είχε 
συμβή . .  ,ό καϋμένος ό 
Φάνης μπήκε στό διά
δρομο, είδε μπροστά 
του δύο πόρτες άνοι- 
κτές καί, καθώς ό φύ
λακας έλειπε κείνη τήν 
ώρα, άρχισε τήν έπίσκε- 
ψί του άπό κεϊ ποΰ- 
πρεπε νά τελειώση . .  .
’Εγώ, συνειθισμένη δ
πως ήμουν πήγα στό 
σωστό δρόμο κι’ έτσι 
χαθήκαμε.

— Καί τώρα πάμε απέναντι, Φάνη, νά τά δοΰ 
μβ κατά σειρά.

Μά ό Φάνης ποϋ νά ξεκολλήση άπό τή Nixr.
— Ό χ ι. Έ γώ  θέλω νά μοΰ πής γιά τούτες τις 

πλάκες πού είναι κατά σειρά, δλες ίδ ιες, κ ι' έχουν 
άπάνω σκαλισμένες φτερωτές κοπέλλες. . .  Τ ί 
παριστάνουν ;

— Τά ξέ)ασες, βλέπω, δσα είπαμε στό ναό 
τής Άπτέρου Ν ΰ η : . .  .

— Κατάλαβα, θείτσα μου, αύτό ε ίνα ι τό πε
ριτείχισμα ποοχαν βάλει γύρω - γύρω στό ναό 
γιά να προφυλάσσεται άπό τό γκρεμό. Κ ι’ αυ
τές οί κοπέλλες ε ίνα ι οί Νίκες πού βοηθούν τήν 
Ά θηνα  νά έτοιμάση τά τρόπαιο. Νά έδώ δυό, 
πού οδηγούν ένα β ώ ίι στή θυσία . . . δές, καθώς 
τρέχουν, πώς σαλεύει ό άέρας τά φορέματά 
τους !... Μά έτούτη έδώ τί κάνει;.·, ή πιό όμορ

φη, ή πιό ζω ν ια νή ;...
—Αύτή, παιδάκι μου, 

καθώς βλέπεις, έχει βά
λει τό πόδι της πάνω 
στό βράχο «α ί δένει τό 
σάνδαλό της πού άπ'τό 
πολύ τρέξιμο λύθηκε... 
Ά λλο ι λένε πώς προσ
παθεί νά τό βγάλη γιά 
νά μή φύγη πιά άπ ’ τή 
δοξασμένη θήνα. Μά 
κύτταξε, πόσο ώραία 
είναι ή στάσις της! Τ ί 
υπέροχη έμπνευσι είχε 
ό καλλιτέχνης νά τής 
δώση αύτή τήν κίνησι 
γιά νά δείξη μέ τόση 
αρμονία κάτω ά π ’ τό 
λεπτό πέπλο τά θαυμά
σιο σώμα της ! Καί τό 
φόρεμά της, δές μέ τί 
χάρι τή σκεπάζει ολό
κληρη, χωρίς νά κρύβη 
διόλου Ίήν ομορφιά 
της... οί πτυχές καθώς 
πέφτουν μαλακες καί 
πλούσιες σέ καμπύλες 
άρμονικές λές πώς ε ί
ναι τρεχάμβνα νερά πού 
κυλούν άπό κάποια ρα
χούλα . . . Καί φαντά- 
σου, τί πρόσθετον α’<5· 
λη αύτή τήν κίνησή τά 

,  φτερά, πού είνα ι τώρα 
μισοσπασμένα. Σκέψο» 
πόση ζωηρότητα κ ι’εύ- 
θυμία είχε τά ωραίο



αύτό ανάγλυφο'. ; . Μά κι’ δλο τό περιτείχισμα, 
γεμάτο άπό παρόμοιες ,,δροσερές, σκηνές, μάγευε 
μέ τή θέα του κείνους πού τό άντίκρυζαν πρώτο, 
κ α θ ώ ς  ανέβαιναν σ ΐην Ακρόπολη.

Ό  Φάνη; ?)cav ενθουσιασμένος καί δέν εννοοϋ- 
<18 νά ξεκολλήστι άπό κεΐ . . . .  u

Τοϋ κάκου τοϋδειχνα τήν κεφαλή του Μ. Αλε
ξάνδρου, ποΰιαν στή μέση τής α ίθ ο υ σ α ς ... δέν 
ήθελε τίποτε άλλο νά προσέξτ). . .

— Πάντα υπερβολικοί, καϋμενε, Φάνη . . . κου
νήσου λιγάκι . . .  δές ενα μικροσκοπικό γύψινο 
Παρθενώνα μεσ’ τό γ υ α λ ί . . .  Πάμε νά τόν δής 
π ώ ; ήταν στήν αρχαία έποχή.

Έ τσ ι προχωρήσαμε σ ιήν προτελευταία αιθου· 
βα. Οΰτε λόγος πιά γιά νά πάμε στό σωστό
δρόμο. , _

— Δέν πειράζει, σκεφθηκα, α ; προχωρήσουμε
τώρα, δπως αρχίσαμε. _ #

Στό μικρό κουκλίστικο παρθενώνα ο Φηνης 
δέ στάθηκε πολύ «Προτιμώ νά βλέπω τόν αλη
θινό, μοϋ είπε, ε ίνα ι πιο ωραίος» κ ι’ εγώ ευχα
ριστήθηκα πάρα πολύ, γιατί ένοιωθε άπό τέχνη. 
Τοϋδειξα τότε τά γύψινα αετώματα, αντίγραφα 
τών παληών πού καταστράφηκαν, κ ι’ δ Φάνη; 
μου πηδούσε άπό χαρά, καθώς γνώριζε τού; θεούς 
έναν έναν, άπό τά σύμβολα πού κοατοΰσαν. . .

Στή γέννησι τής ’Αθήνας, . .. ό “Ηφαιστος ξε
χώριζε άπό τό σφυρί του,^ή Νίκη  ̂ άπό τό στε
φάνι, ή Ά θηνα  άπό τά δπλα, ό ’Απόλλων απο 
τή λύρα κι’ δ μικρός "Ερωτας άπό τά φτερά του. 
Στή φιλονεικία τής Ά θηνάς καί τοΰ Ποσειδώνα, 
ό θεός τής θάλασσας μέ τήν τρίαινα του, έ ιτε - 
κε μ’ ανοικτά πόδια θυμωμένος μπροστά στήν 
ήρεμη ’Αθηνά, πού καμάρωνε την εληα της, τήν 
ειρήνη, τ ’ ωραιότερο δώρο πού μποροϋιε^νά χα- 
ρίση ένας θεός σέ μιά πολιτεία . . . κι δλοι οι 
θεοί περίμεναν ιιέ περιέργεια κ ι’ άγωνία τήν 
κρίσι τοΰ Δία. ’Ύστερα είδαμε τή ζωφόρο με 
τήν πομπή τών Παναθηναίων . . .  .

— Γ ιατί ε ίνα ι άλλα κομμάτια σκούρα κι αλ- 
λα άσπρα, θείτσα; . . .  _

 Ποιά σοΰ άρέσουν καλλίτερα, Φανη ;
— Τά σκοΰρα . . .
— Αύιά είνα ι τ’ άληθινά, τά μαρμαρινα . . . 

τάλλα ε ίνα ι αντίγραφα, άπό γ ΐψ ο , εκείνων που 
μάς πήραν στό Λονδίνο.

Κ ι’ έδειξα στό Φάνη τού; θεούς που, μεγαλο
πρεπείς καί γαλήνιοι, περίμεναν τήν πομπή. 
'Ύστερα τούς ωραίους καβαλλάρηδες κι αρμα- 
τοδρόμουι:, τις κανηφόρε: παρθένες καί τους
•νέους πού (οδηγούσα* τά βώδια καί κείνους που 
κρατούσαν τις στάμνες καί τάλλα δσα χρειάζον
ταν γιά τή θ υσ ία . . .  Ό λ ο ι λεβέντες, εύγενικοι, 
τεχνοσκαλισμένοι στό μάρμαρο, διαλεχτοί ενας
«ι* ενας . . .  , ,

 Τί ωραίοι ποΰ ήσ<*ν η αρχαίοι Αθηναίοι . ! '■
Τί κεφαλάκια χαριτωμένα ! Κι’ είχαν δλοι σγου
ρά μαλλιά. Δές" πώς μοιάζουν στήν ομορφιά οι 
άνθρωποι μέ τούς θεούς · · · , „

Τόν άφησα νά τούς καμαρίόσχι οσο ήθελε κι 
υστέρα τοϋ εξήγησα, γ ιατί ήσαν δλοι τόσοώραΐ- 
οι. Αύτό τό χρωστούσαν στό Μεγάλο Φειδία, τον 
καλλιτέχνη τής ιδανικής όιιορφιας, πού προσπα- 
θοΰσε νά παρκστήση σ' δλα τά έργα του το 
ολύμπιο κάλλος καί τή γαλήνη τών θεών. ^

— Πιό κάτω σ’ άλλες α ίθουσες θά δής εργα

άλλης έποχή; καί άλλων καλλιτεχνών,^ πού'δέν 
ε ίνα ι τόσο'όμοια μ ετα ξύ ' τους κ ι’ οΰιε τοοο 
ώοαία βτή V.. . μορφή. Έ κ ε ϊ θά δής πω ; Ο κα
θένας έχει καί διαφορετική φυσιογνωμία απο τον: 
άλλους. . . Μά, πριν άπ’ αύΐά , άς πάμε^πιό πέ
ρα νά δής καί τις μετόπες τοϋ Π αρθενώνα...

Ό  Φάνης ήταν τόσο άπορρο,φημένος, πουδεν 
έκανε πολλές ερωτήσεις. Σιωπηλός καί γεμάιο 
βαθειά συγκίνηση δέν προχώρησε τώρα πρώτο: 
Χρειάστηκε νά τόν πάρω άπ* τό χέρι. για να 
τόν τραβήξω στήν άλλη αίθουσα . . . .

ΣΟΦΙΑ Μ Α Υ ΡΟ Ε ΙΑ Η —ΠΑΠΑΔΑΚΙ

ε λ λ η ν ι κ ο ί ;, σ τ ί χ ο ι

Κ  Α  Β  A  A  A  Α Σ

Νά μέ ρ ίξη !. . .  "Ομως έγώ βαστάω γερά: 
καί περήφανο τό άτι μου φρενιάζει.
Νά ξεφύγη τό χαλινάρι πού τό σφάζει, 
τά σπιρουνιά πού τού σκίζουν τα πλευρά. 

$  # *
’Αγωνίζεται.·· αφρίζει καί σφαδάζει...
Μά θά δεχϋή περήφανα τήν ήττα
Καί θα ριχθή στόν κάμπο σάν σαΐτα
δπως ή θέλησίς μου τό προστάζει...

*  *  *
Οί τελευταίες αναλαμπές δίκαιου θυμού, 
σβύνουνε στόν αέρα ποΰ σφυρίζει...
Καί γώ ακούω τό αιμα μου νά σφυζή 
μέ τόν τρελλό ρυθμό τοϋ καλπασμού...

& *  $
’Ίδιο μεθύσι στ’ αλόγου το κορμί, 
ί'διο χυμένο στήν δική μου οψι...
’Ά ! τί μπορεί νά βρεθή καί ν ’ άνακόψη 
τήν άφταστη τοΰ Κένταυρου ορμή;

*  *
Ποτέ — ώ ποτέ άς μήν ξεπεζέψω...
Στή σέλλα, δ κόσμος ε ίν ’ δικός μου.
Κι’ αισθάνομαι δλη τή δύναμι εντός μου, 
στόν "Ηλιο νά ριχτώ, καί νά παλαίψω...

# & &
Κατορθωτά τά εργα τά μεγάλα...
’Ά ς μή ξαναπατήσω πιά στή γή...
Νά ρίξω τ’ άτι μου στό πέλαο νά πνιγώ, 
καί γώ μαζύ μ’ αύτό, πάντα καβάλλα.

*  *  SS
’Ή  σέ πάλαιμα άντριωμένο, δυνατά 
νά χτυπηθώ μέ τό κοντάρι... άς μή νικήσι 
Γιατ’ έτσι δέν μέ μέλει... άς κυλήσω 
στά πόδια τοϋ αλόγου μου μπροστά...

Ε ΙΡ .  ΚΑΑΚΑΝΗ

’̂ Ιωομνημονεύμαζα ενός j v k o v

’Αποφάσισα νά γράψω κι’ Ιγώ τ’ άπο 
μνημονεύματά μου. Γιατί ό'χι; Μήπως αύ
τό είναι άποκλειστικότης τών ανθρώπων ; 
Κι’ έμεΐς δέν αισθανόμαστε; κ ι” έμεΐς δέν 
ΐϊμαστε προικισμένοι μέ νοημοσύνη; κ ι’ 
έμεΐς δέν έ'χομε τις συμπάθειες καί άντιπά- 
Οειές μας, κ ι’ έμεΐς δέν σκεπτόμαστε καί 
πολλές φορές αισθανόμαστε τις τρίχες μας 
νά σηκώνωνται μπρος σέ . . .  ανθρώπινες 
πράξεις;

’Αλλά άς μή περιαυτολογώ καί πριν αρ
χίσω τήν ιστορία μου άς συστηθώ.

Είμαι έ'νας λύκος δυόμιση ετών καί απο
φασίζω νά γράψω τ ’ απομνημονεύματά μου 
γιά νά τά διαβάσουν μιά μέρα οι απόγονοί 
μου καί νά μή μέ κατηγορούν άν άρχισα τήν 
ζωή μου μαζύ μέ ανθρώπους.

Πρώτα πρέπει νά σάς πώ δτι θάμουνα 
μόλις σαράντα ημερών δταν έ'μαθα πώς ανή
κα στήν οικογένεια τών λύκων.

Ώς έκείνη τήν ημέρα ειχα τήν Ιδέα πώς 
ήμουνα σκυλί, γιατί μέ ειχε θηλάση ή Σπί
θα ή σκύλα τοϋ κτήματος μαζύ μέ τά δυό 
παιδιά της τόν Άζώρ καί τό Λέοντα κ ι’ 
έ'τσι μεγάλωσα καί γνώρισα τόν κόσμο.

“Οταν έγινα λοιπόν πού λέτε σαράντα η
μερών μούδωσαν γιά πρώτη φορά νά φάω 
ψωμί μουσκεμένο μέ λάδι καί δέν μ’ άρεσε 
καθόλου αύτό τό φαγί. Τότε ακόυσα τόν 
φύλακα τοϋ κτήματος νά λέει στή μαγεί
ρισσα

— Ά ! τό λυκόσκυλο δέν εννοεί νά φάη 
παπάρα, θέλει κανένα κομμάτι κρέας. ’Αρχί
ζουν νά ξυπνοϋν τ’ άγρια ένστικτά του.

Έ τσι έμαθα πώς ήμουνα λύκος καί κά
ποια άλλη μέρα ακόυσα νά διηγείται ό μι
κρός μου κύριος ό Νίκος σ’ ενα φίλο του, 
πώς μ’ ειχε πιάση ζωντανό δ δασοφύλακας 
καί μέ είχε χαρίση σ’ αυτόν' τότε έτυχε νά- 
■χη σκυλάκια ή Σπίθα καί μεγάλωσα κ ι’ 
έγώ μέ τά παιδιά της πού τά θεωρούσα γιά 
καιρό αδέρφια μου.

"Οταν έ'μαθα τήν καταγωγή μου, δέν 
μπορώ νά πώ πώς μού'κανε τήν παραμικρή 
έντύπωσι, ούτε σκέφθηκα πώς μπορούσε 
νάναι διαφορετική ή ζωή μου. "Επειτα νά 
σάς πώ τήν αλήθεια στό κτήμα δέν περνού
σα διόλου άσχημα άν εξαιρέσετε τό φαγί 
πού δέν μποροϋσα νά τό συνηθίσω.

Τά ζώα τοΰ κτήματος μ’ αγαπούσαν πο
λύ καί μόνο μέ τόν κύρ Τράγο τά βρίσκαμε 
λιγάκι. Περηφανευόταν γιά τό μοΰσι του 
καί τά κέρατά του καί μού'κανε τό σπουδαίο 
μπροστά στά κουνέλια καί στις κότες. Σάν 
έ'μαθε πώς ήμουνα λύκος θυμήθηκε πώς 
κάποιος δμοιός μου είχε καταβροχθίση δυό 
ξαδέρφια του κατσικάκια καί έννοοϋσε νά 
έκδικηθή σέ μένα πούμουνα μικρός. Μοΰ 
ριχνόταν μέ τά κέρατά του καί δέν κατάφερ- 
νε βέβαια νά μέ κτυπήση, γιατί τιταν βλά-

_  ,ν·Φ

κας, μονάχα πούκανε τούς γάλλους καί τά 
κουνέλια νά γελάνε μαζύ μου κι’ αύτό μ’ έ
κανε έξω φρενών.

Μιά μέρα—θάμουνα τριών μηνών—είχα 
πάει περίπατο μέ τό σκυλί τοΰ δασοφύλακα 
τόν Φλόκο, δταν συναντούμε έ'να κοπάδι χή
νες. Μιά καί δυό ό Φλόκος χυμάει, βουτάει 
μιά άπ’ τό λαιμό καί τήν πνίγει. 01 άλλες 
αρχίζουν νά τρέχουν καί νά φωνάζουν άπό 
τόν φόβο τους, γίνεται άναστατωμός, τ ’ α 
κούει ή γυναίκα πούχε τις χήνες κι’ έγώ μέ 
τό Φλόκο τό βάζομε στά πόδια.

(’Ακολουθεί)

.



ΝΑ 4 ΙΑΙΚΕ4 ΑΖΙ 
ΝΑ ΜΟΡΦΟΝΕΧΤΚ-

3 ΐώ ξ έ'μαάε ό έΕέιρος «  εινε άβνρμαζος
T O  C U a r i K O  Β Ο Τ Λ Ι 5 Ι

(Συνέχεια άπό το προηγούμενο)

"Υστερα άπό αρκετές απόπειρες και υπο
δείξεις τής Μαργαρίτας δ Πέτρος κατόρ
θωσε νά βάλη είς κίνησιν τον ασύρματον, η 
δέ μικρή του φίλη πού δέν ειχε προφερει 
λέξι, άλλά παρακολουθούσε με αγωνία εβγα- 
λε μιά χαρούμενη φωνή σάν ειδε το πρώτο 
σημείο πού τής έ'δωσε να καταλαβη πως ο 
ασύρματος έλειτουργοΰσε. ^

— Τώρα ειπε, άν είναι ολα εν τάξει στου 
γιατρού, θά μάς ακουσουν.

— Να! μά τί σήμα νά στείλωμε >
— Τό σήμα κινδύνου τό διεθνές b.U b.
— Ά μ ’ επος άμ’ εργόν. Ό  Πέτρος επι

καλείται δλες του τις γνώσεις και κατορθώ
νει μέ σήματα Μόρς νά στείλη το σημα κίν
δυνον, τό οποίον φθάνει στον σταθμό του 
γιατρού, άλλά αρκετά συγκεχυμένο. ,

"Οπως δήποτε δ γιατρός καταλαβαίνει 
καί καθώς προ ολίγου είχε μιλήση με τον 
μηχανικό καί επερίμενε μύνημα του εκατα- 
λαβε δτι ή πρόσκλησις_ ήταν άπο την εγκα-
τάστασι του μηχανικού.

Φωνάζει άμέσως τόν υπηρέτη του και του
δίνει ρητή εντολή.

 Πές στόν σωφέρ να βγαλη αμέσως το
αυτοκίνητο καί νά ετοιμασθή για νά ξεκινη- 
σωμε. Καί σύ ετοίμασέ μου την τρουσα μου 
μέ τό πρόχειρο φαρμακείο. Κατι συνέβη 
στόν μηχανικό, πρέπει νά πάμε αμέσως να

ΐδ "Ολα αύτά έγιναν έν ριπή δφθαλμου.^Καί 
σέ λιγώτερο άπό μισή ώρα ο γιατρός ηταν 
στό πλευρό τού μηχανικού που ειχε αρχίσει 
νά συνέρχεται ολίγον κατ’ ολίγον χάρις εις 
τάς περιποιήσεις τών δύο παιδιών.  ̂ τ

— Ευτυχώς δέν εχει τίποτε σπασμένο, εί
πε δ γιατρός, ενα ελαφρό κτύπημα σ:ο κε
φάλι καί αύτό τόν ζάλισε, μά δεν είναι τί
ποτε σοβαρό. , ,

— Μά σύ πώς βρέθηκες εδιο; ερωτησε ο 
μηχανικός οταν συνήλθε εντελώς και άρχι
σε νά θυμάται τί ειχε συμβή. / ,

— Μέ έπροσκάλεσαν μέ τόν ασύρματο

πού εγκατέστησες. Μοΰ έ'στειλαν σήμα κιν
δύνου καί κατάλαβα άμέσως πως κατι ειχε 
συμβή.

— Μά ποιός; ν ,
— Ώ  ! μπαμπάκα, δ Πέτρος ειχε τη σκε- 

ψ ι νά βάλη μπρος τόν άσνρματο. Πρέπει να
τόν εύχαριστήσης.

 Να τόν ευχαριστήσω, το νομίζεις εύκο
λο νά τόν εύχαριστήσω; τό μόνο που μπο
ρώ νά τοΰ κάμω είναι νά τοΰ χαρίσω αυτο 
τόν ασύρματο πού έγκαταστήσαμε, να τον
εχει ιδιοκτησία του. 5 , ,

Ό  Πέτρος έγεινε κατακόκκινος απο ευχα· 
ρίστησι κ α ί  αίσθάνθηχε τή φωνή του να 
κόβεται μέσα στόν λάρυγγα του απο συ|

κιν^ΐ'Ωραία! ώραϊα ! έφώναξε ή Μαργαρίκ 
κτυ;ιώντας τά χέρια της μέ χαρά θα μαιΜ 
κι’ εγώ τά σήματα τοΰ Μόρς,ωστε να μπο 
ρώ νά συνεννοούμαι μέ τόν Πέτρο σαν ι α ει 
μαστέ μακρυά δ έ'νας άπο τον άλλον.^

Ό  γιατρός ενθουσιάστηκε τόσο με τον Ilf 
τρο, ώστε τόν έχαϊδεψε στόν ώμο καί ε ι«  

— Κι’ έγώ θά κάνω κάτι άλλο^
Θά μεταβάλω σέ σωστό σταθμό άσυρμβ 

του τήν καλύβα αύτή καί θά_ την παραδωο» 
υπό τήν φρούρησιν τοΰ καλού αύτοΰ παιοιοϊ 

Νά πώς γνώρισε δ Πέτρος ΰ  εινε ασί)? 
ματος *αί πώς έγινε σε λίγο διάστημα ενα 
άπό τούς καλλίτερους ασυρματιστας 

Τ Ε Λ Ο Σ

3Ζ αιδικο y e j i o
Ό  διδάοκαλβς.—Τα έμά <τά και τά 

πο ιος ε ίπ ε  τά  ώ ρ α ϊα  αυτά  λ ό γ ια ,
Ό  μ α β η τή ξ .— Ά α φ α λ ώ ς  κάπ ο ιο ς που 

θ ά  είχβ π εντά ρ α .

Ό Γ ιώ ρ γο ς  στήν αδελφή  του Έ λβ ν ιτα α , 
—Μ πορείς  νά  μοΰ δανβίσης 10 δραχμές 
— ’Α δ ύνα το ν , εχω μόνο π έ ν τ ε . _
—Λέν π ε ιρ ά ζ ε ι, δός μου τβς κ α ι  μου 

ο τα ς τ ις  ά λλες  π εντε .

ί|Ι

"Ολη έκείνη την περίοδο, πον on  ως εί
δαμε πέρασαν οί άνθρωπο ι και ηου τον κο
σμο, καθώς νομ ίζανε, κνβερνοϋααν στην 
άρχή τέρατα - θεο ί κα ι επειτα μ ισοτερατα  
τιτάνες, τη λένε - λ ιθ ική  εποχή - και τοΰτο 
γιατί ώς τότε , οί άνθρωπο ι ακόμη δεν ε ί 
χαν βρει τόν χαλκό και το σίδερο, ηον  μεσα  
της κρύβει η γη και ετσι ολα τονς τα συνερ- 
γα, πον χρε ιαζόταν νά φτιανονν τα κανανε 
από λιθάρια.

“Επειτα άπό τη λ ιθ ικη  εποχή ήρ&ε μ ιά  
αλλη. Μέσα σ '  αυτή, οί άνθρωπο ι μάθανε^ 
να βγάζουν άπό τη γη χαλκό και σίδερο και 
με τη βοήθεια  τής φωτιάς, λνόνοντας τα 
δυό αυτά μέταλλα φτιαξαν - ορείχαλκο - 
πουναι πολύ σκληρός κ ι ετσι σιγα - σιγα, 
με τέτοιο υλικό, κάμανε νέα οπλα και ερ 
γαλεϊα, π ιό  καλά φ νσ ικ ά ) άπο τα λίθ ινα  
ποΰ ώς τώρα χρησ ιμοπο ιούσαν - δείτε, σαν 
πάτε σε μουσε ία , τά π^ώτα χαλκινα όπλα 
και τά εργαλεία πον οί άνθρωπο ι πιο νοτερά 
τά κάμαν όρειχάλκινα γιά νάναι πιο ανθε 
κτικά.!

Έδώ στόν τόπο μας ή μεγάλη αυτή πρό 
οδος, ήρθε άπό ανθρώπους, που ετυχε να 
γεννηθούν στά μέρη τής Αίγυπτον και τής 
Ά αίας. 'Εκεί κάτω, που τά μεγαλα πο τά 
μιά και τό θερμό κλίμα, κανονν πολύ πιο  
εύκολο τόν τρόπο τής ζωής, οί άνθρωποι, 
καθώς ε ίπαμε , προώδενσαν πολύ π ιο  γρί]- 
γορα άπό τους άλλους. "Οταν μπόρεσαν και 
φτιάξαν πλο ία  και περάσαν πρώτα - πρώτα, 
απέναντι είς τά νησιά, στήν Κρητη, στην 
Κύπρο και σέ άλλα πολλά , εκεί διδαξανε  
τονς ανθρώπους τις τέχνες που τους ηταν 
ακόμα άγνωστες.

Ά no τέτοιους ταζειδ ιώτες μαθανε  οι 
Έλληνες νά βγάζουν τόν χαλκό και τό σ ί 
δερο άηό τή γή και αντι ι δ ιδαξανε ηώς  
<ρτιάνουν τόν ορείχαλκο. Τονς μαθανε  ακο- 

: >α νά καλλιεργούν  καλλίτερα τη γή και 
τ όσα πολλά άλλα πράγματα■ Κ α ι τέλος πάν 
των άπό α ν ιο υ ς  τους ταζειδιώτες ακόυσαν 
ο« *Ελληνες γιά πρώτη φορά πώς τέρατα

ή και Τιτάνες δεν ε ίνα ι οί θεο ί πον κυβερ- 
νοΰν τόν κ ό σ μ ο !  ( ,

Κ ι '  ετσι φεύγουν σιγά - σ ιγά τα τέρατα 
- θεο ί άπό τή μέση και στόν τόπο τονς ̂ έρ
χονται θεοί, πούχουν πρόσωπο και σώμα  
τέλειου άνθρώπου.

Κοντά  σε μ ιά  τέτοια εποχή λένε πώς με
γάλωσε τό τ ιτανόπουλο ποΰχε σταλμένο η 
Ρέα στήν Κρήτη  ! Ά πό τότε πον ηταν μ ι - 
κρό εϊχε στό νοϋ τή μέρα πον μεγάλος , θ α  
μπορούσε νά ξεθρόνιζε τόν Τιτάνα-Κρόνο  
άηό τόν ’Ό λυμπο καί θ ά  καθόταν  στη θεσ ι 
τοΰ πατέρα τον, σά βασιληάς όλων τών θ ε 
ών ! ' I I  ήμέρα αυτή φαινόταν πια πως  
εφτανε και γ ι' αν ιό  στέλνει στη μητέρα τον  
ενα βότανο, φοβερό εμετικό νά τό δώση του 
άνδρός της νά φάη. Με αν τό πραγματ ικά  
κατορθώνει νά βγάλη άπό μέσα του ο Κρό
νος τά πα ιδ ιά  πον ειχε κα ταπ ιε ί  Δυο απο 
αυτά τόν - ΙΙοσειδώνα  - και τόν Αδη - η 
Πλούτονα όπως τόν λένε άλλοιώς τους πέρ- 
νει κοντά του' κι ετσι τά τρία τ ιτανοπουλα  
αδέλφια με άρχηγό τόν Δία ετοιμάζοντα ι  
γιά τόν πόλεμο που θ ά  κάνανε τον Κρόνον. 
"Οταν εμαθε ό Τιτάνας τι τοΰ έτοιμαζό ιαν, 
άμέσως καλεΐ κοντά του όλονς τονς δικούς 
τον και τονς γίγαντες νά τόν ύπερασπισθοϋ-  
νε, ενώ με τόν Δία τρέξανε ο ί Κύκλωπες  
πον ήταν κάτι πελώρια ανθρωποτερατα  
μ ’ενα στρογγυλό μάτ ι στη μέση τούμετώπον .

Τρεϊς άρχηγοι άδέλφια εξουσιάζανε  τους 
Κ ύκλω πας :  ό Στερόπης, ο Βροντής καί ό 
"Αργής. Σάν έφτασαν πρόσφεραν τοΰ Δία 
φοβερό όπλο, τή φωτιά τοΰ ονρανον^ τόν 
κεραυνό !  Στόν Ποσειδώνα δώσανε μ ια  με
γάλη τρίαινα πον μ '  αυτή μπορονσε  ν ανα- 
ταράξη όποια θάλασσα  ήθελε και στον Α
δη μ ιά  φοβερή μάσκα τέτοια πον  όταν την 
εβαζε εκανε αυτόν πον τόν θωρονσε να πέφ- 
τη κάτω άμέσως  νεκρός άηό  τό φόβο.

Κ ι '  ετσι μέ τέτοια όπλα ξεκινάν τά τρία 
Λδέλφια με τονς Κύκλωπας μαζύ  γιά την 
μεγάλη - ΤΙΤΑΝΟΜΑΧΙΑ - που καθώς  
θ ά  δοΰμε κράτησε χρόνια ηολλά. λ θ η ν α ιο ς
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

"Ολα έπήγαιναν καλα ως την ήμερα που η 
θειά Χαλάστρα είχε την έμπνευσι νά θέλη 
καλά και σώνει ν’ άνοιξη ενα γράμμα τής 
Ζωρζέττας. Ή  μικρή άντιστάθηκε μ’ δλη 
της τή δύναμι και δεν εδιστασε μαλιστα να 
τής φωνάξη, κατακόκκινη άπό θυμό I

— Είνε πολύ άσχημο αύτό πού θέλετε νά 
κάνετε, ιθεία μου. Ν’ ανοίξετε γραμμα που 
δέν εινε δικό σας. Ξερετε πώς λεγεται αυτο ,

— Μοΰ φαίνεται, δεσποινίς, τής απηντησε 
ή θεία της, μέ αρκετή δόσι ειρωνείας, πώς η 
μητρυιά σου εχει το δικαίωμα να διαβαζη 
τά γράμματά σου. Είσαι πολυ μικρούλα για 
ν ’ άλληλογραφής μέ πρόσωπα πού δέν τά
γνωρίζω. ,

— Μή φοβάσθε δέν είνε επικίνδυνα πρό
σωπα, έ'σπευσε νά πή ή Ζωρζέττα, πέρνον- 
τας κ ι’ αύτή ειρωνικό τόνο. 1ί μπορείς να 
μοΰ γράφη μιά μικρή συμμαθητρια μου̂  από 
τις καλόγρηες άφοΰ τό γράμμα της^θά πέ
ρασε πρώτα άπό τή λογοκρισία τής Ηγού
μενης; , ,

Ή  θειά Χάλάστρα κατάλαβε κι αυτη πως 
δέν είχε λόγο νά έπιμένη κι έδωσε τόπο στην 
οργή. Ά λλά πριν υποχώρηση εντελώς επέ
ταξε τή φράσι πού έσυνήθιζε :

—Στόν καιρό μου τά κοριτσάκια δέν άλ- 
ληλογραφοΰσαν κρυφά άπό τούς^γονεϊς των.

Ή  Ζωρζέττα ικανοποιημένη άπό τή νίκη 
της ξαπλώθηκε σέ μιά πολυθρόνα καί άρχισε 
νά διαβάζη τό γράμμα τής φίλης της. Η
ταν ενα γράμμα πολυ μελαγχολικο, γιατί η 
μικρούλα φίλη της ή Λουιζέττα τής άνήγ- 
γελε πώς δέν θά μποροΰσε να καμη το̂  τα- 
ξειδάκι πού λογάριαζε στις διακοπές για να 
ΐδή τούς γονείς της καί τό άδελφάκι της, 
γιατί καθώς τό ταξειδι θά στοίχιζε πολυ, οί 
γονείς της τής είχαν γράψει πώς θά τήν ά
φηναν στις καλόγρηες καί ή καΰμένη ή μι
κρούλα ήταν άπελπισμέ' η. x t

Ή  Ζωρζέττα εδίπλωσε τό γράμμα καί τ 
άφησε πάνω στό τραπέζι σέ τροπο ώστε να

έπεφτε στά μάτια τής θειάς Χαλάστρας’ ε- 
πειτα έμεινε συλλογισμένη.

Τό μεσημέρι στό τραπέζι δέν είχε τό συ
νηθισμένο εύθυμο ύφος της καί ρώτησε μο
νάχα τόν πατέρα της πόσο εστοίχιζε ένα τα- 
ξεΐδι άπό τό Παρίσι στήν Ανδαλουσία. Ό 
συνταγματάρχης ντέ Πρέβ τήν κύτταξε λι- 
γάκι τρομαγμένος κι’ έσκεφθηκε . * Εχει
γοΰστο νά μοΰ ζητήση νά φΰγη γιά τήν 
Ανδαλουσία», άλλά δέν είπε τίποτε. Μετά 
τό γεύμα πού είχε άποσυρθή στο γραφείο 
του κι’ έδιάβαζε τις εφημερίδες του, βλέπει 
έξαφνα ν’ άνοίγη ή πόρτα καί νά μπαίνη ή 
Ζωρζέττα.

— - Μπαμπά, τοΰ λέει χωρίς κανένα προ- 
λογο, πόση προίκα μοΰ δίνεις ;

— ‘Εξακόσιες χιλιάδες μετρητά, γιατί ρω
τάς ;■ Μήπως βρήκες κανένα γαμπρό ;

— ’Όχι, έχω άλλα σπουδαιότερα νά σκε- 
φθώ . Άλλά θά σ’ έπείραζε νά μοΰ δώσης 
γιά προίκα 599 χιλιάδες ;

Ό  συνταγματάρχης τά έχασε εντελώς.
— Τί λες ;... είπε Καί γιατί αύτό ;
— Γιατί μοΰ χρειάζονται αύτή τη στιγμή

χίλια φράγκα.
—Τί ιδέα ; κοί δέν μπορούσες να μου 

ζητήσης χίλια φραγκα, μονο επρεπε να μοΰ 
μιλήσης γιά προίκα ;

— "Ωστε μοΰ τά δίνεις; Και η Ζωρζέττα 
χωρίς νά περιμένη ν ’ άκούση περισσότερα, 
κρεμάστηκε στόν λαιμό του.  ̂ (

— Στάσου, είπεν ό συνταγματαρχης τί τα 
θές αύτά τά λεπτά ;

— ’Ά  ! αύτό είνε τό μυστικό μου'.. ^
— Έ να  κορίτσι μέ άνατροφή δέν έχει 

μυστικά άπό τόν πατέρα του. .
— Δηλαδή σύ δέν έχεις μυστικά άπο

μένα ;
— Μμ!.·. δχι, δέν έχω...
— Μπά ! κι’ δταν χάνης στή λέσχη και 

μάς τό κρύβεις ;... Ά ς  είνε δέν πρόκειται γι 
αύτό τώρα. Ξέρεις τί λένε τά ευαγγέλια;

— Πού θές νά καταλήξης μ’ αυτές τις α
νοησίες ;

— Ά  ! μπαμπάκα, δέν έχεις διόλου σε
βασμό πρός τή θρησκεία. Λοιπόν δέν λένε 
«Μή γνώτω ή άριστερά τί ποιεί ή δεξιά» ;

— Ά  ! πρόκειται γιά καμμιά ελεημοσύ
νη ; Δέν τδλεγες άμέσως άντί νά κάνης δλες 
αυτές τις φλυαρίες ; Γ ι’ αύτό δμως νά συν
εννόησής μέ τή μητρυιά σου.

Ή  Ζωρζέττα έζάρωσε τό προσωπάκι της.
— Τότε πρέπει νά παραιτηθώ άπό τήν ι 

δέα μου, είπε. Δέν θά μοΰ δωση πενταρα 
τσακιστή.

— Μά διάβολε ! Θά ξοδέψω τά τριπλάσια 
απ’ αύτά πού μοΰ ζητάς για τή δεξίωσι πού 
θά κάμωμε. Δέν είμαι κ ι’ εκατομμυριούχος.

— Αλήθεια, γιατί τήν κάνομε αύτή τή 
δεξίωσι ; Είνε τόσο άνόητο νά χορεύη κανείς 
μ* αύτή τή ζέστη !

— 'Ώστε σοΰ πέρασε τό κέφι τοΰ χορού; 
Τόσο τό καλλίτ*ρο. δέν κά\ομε τή δεξίωσι 
καί οικονομάμε τρεις χιλιάδες φράγκα.

— ’Όχι τρεις, δύο,  έδιώρθωσε ή Ζωρ 
ζέττα μέ ΰφος τσακπίνικο. Ά φοΰ σέ γλυ
τώνω άπό τόσα έξοδα θά μοΰ μέτρησης ά
μέσως τά χίλια φράγκα.

— Καλά, καλά, είπεν δ συνταγματάρχης, 
ιτάρτα κι’ άφησε με ήσυχον.

Τής έδωσε έ'να χιλιάρικο κολλαριστός που 
έσπευσε νά τό άρπάξη ή Ζωρζέττα κι αφού 
αγκάλιασε άλλη μιά φορά τόν Μπαμπά της, 
έφυγε τρελλή άπό χαρά.

Σέ λίγο έγραφε τό άκόλουθο γράμμα : 
«Αγαπητή μου ανεψιά,

Δέν θά μπορέσω νά σέ ίδώ για ιί είμαι 
περαστική μόνο άπό τό Παρίσι, αλλά δεν 
θέλω νά φύγω χωρίς νά σοΰ άφήσω ενα μι 
κρό δώρο νά μπορέσης νά πάρης ο,τι σοΰ 
αρέσει γιά τις διακοπές. ’Ελπίζω σέ άλλο 
μου ταξειδι νάχω τήν τύχη νά σέ ίδώ.

Σέ φιλώ 
Ή  θεία σου*

Έβαλε άπό κάτω μιά δυσνόητη υπογρα
φή, έκλεισε τό γράμμα, άφού έβαλε μεσα τα 
χίλια φράγκα καί τό έταχυδρόμησε στή δι- 
εύθυνσι τής φίλης της τής Λουϊζέττας.^

Σέ λίγες μέρες έλάμβανε αύτο τό γράμμα 
καί τό έδιάβασε ενθουσιασμένη πού πέτυχε 
τό τέχνασμά της :

«Αγαπητή μου Ζωρζέττα,
Άκουσα πολλά νά λένε γιά τις θείες πού 

βρίσκονται μακρυά, μά πάντως ή δική μου, 
εκείνη ή θεία, γιά τήν δποία σοΰ μιλούσα 
καμμιά φορά καί σούλεγα πώς βρίσκεται στόν

Καναδά, πέρασε, φαίνεται από το Παρίσι 
καί δέν είχε καιρό νά μέ ίδή, άλλά μοΰ έ
στειλε δώρο χίλια φράγκα ν ’ αγοράσω δ,τι 
θέλω. Έ τσι θά κάμω τό ταξειδάκι μου. Τό 
μόνο κακό είνε πώς ή καλή αύτή θεία δέν 
μοΰ δίνει ούτε τή διεύθυνσί της νά ξέρω του
λάχιστο ποΰ νά τήν εύχαριστήσο).

Σέ φιλώ 
Λουιζέττα»

— Θαυμάσια ! είπεν ή Ζωρζέττα” τώρα δ
μως νά τής βρούμε καί συντροφιά γιά νά 
κάμη τό ταξειδάκι της, γιατί βέβαια ο πατέ

ρας της δέν θά μπορή να ξοδεψη γιά^να 
νά τήν πάρη καί τά χίλια φράγκα εινε ισια 
ϊσια γιά τό δικό της «πήγαινε—ελα>.  ̂ ^

Φαίνεται πώς ή τυχη ευνοούσε πολυ τη 
Ζωρζέττα. Άλλοιώς πώς νά έξηνήσωμε δτι 
τήν ίδια μέρα έγνώρισε ενα φίλο τού πατέ
ρα της πού έφευγε γιά τήν Ισπανία καί 
μολονότι τόν έβλεπε γιά πρώτη φορά, μολο
νότι ήταν ένας κύριος κάπαις ηλικιωμένος, ή, 
Ζωρζέττα δέν έδίατασε διόλου νά τον ρω-’
τήση : .  ,Τ

— Καί σέ ποιό μέρος της Ισπανίας πη
γαίνετε, κύριε Μοντρουά ;

— Ζωρζέττα ! έκαμε ή θεία της έξηγριω- 
μένη γιά τήν αύθαδεια της. αλλα όταν ε- 
βαζε κάτι στό μυαλό της η Ζωρζέττα επρε· 
πε νά τό κάμη κι’ έτσι δεν οπισθοχώρησή.

— Σάο παρακαλώ, θεία μου, ειπε, αφή
στε με νά μάθω.—Καί αποτεινόμενη προς 
τόν κύ^ιο, έξηκολούθησ^ — Κύριε Μοντρουά, 
σάς ικετεύω, όπλισθήτε με υπομονή για να 
μέ άκούσετε. ( Ακολουθεί)
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Ή  εληά με τό α σ η μ έν ιο  φ ύλλω μα

' 3 1 ’βΛ ηά
Ποιο Έλ?.ηνόπουλο δέν γνωρίζει χό χιμημένο δένδρο τής 

παχρίδος μας;
Ό ποιος λέει «έλη ί»  είνα ι σάν νά λ έ ιΐ « ‘Ελλάδα* γιατί χό 

γνώρισμα χοϋ χόπου μας, χό πιό αγαπημένο ελληνικό χοπεΐο 
είνα ι έ'να f ρημοκλησάκι τριγυρισμένο άπό έληέ; καί κυπαρίσσια,

"Ολη ή ελληνική γή είνα ι πλούσια στολισαένη μέ τό αση
μένιο φύλλωμα τής έληας. Πλαγιές ολόκληρες καί πεδιάδες 
(ραίνονται άπό μακριά σάν άναλυωμένο άσήμι μέσα σ ύ ς  καυτε- 
ρες αχτίδες τοΰ ήλιου.

*Η καϋμένη ή γέρικη έληά μέ τό στριμένο κιρμί της, πού 
αντέχει στό ήλιοπΰρι, πού ζε ϊ, καί φουντώνει, καί καρποφορεί

καί στήν πιά ξερή καί άγονη γή, 
βίναι οχι μονάχα τό γνώρισμα 
καί τό στόλισμα τής πατρίδος 
μας, άλλά είνα ι καί ό μεγαλείτβ- 
ρος βιομηχανικός της πλούτος.

Καί άκόμη κάτι σπουδαιότερο, 
ε ίνα ι ή τροφή ή ύγε ιϊνή  καί 
θρεπτική καί φθηνή δλων τών 
"Ελλήνων.

Τό λάδι κα ί ή έληά ε ίνα ι ί| 
ύγεία τοΰ ελληνικού πληθυσμού. 
"Η καλλιέργεια τής έληάς ήταν 
γνωστή άπό τούς άρχαιοτάτους 
χρόνους, καί ή τέχνη αύτή μετε- 
φέρθη σέ δλη τή Δυιική Μεσό· 
γειο, στήν ’Ιταλία στή Νότιο 
Γαλλία, στά νησιά τής Μεσο
γείου, άπό τού; Έ λληνας άποί- 
κους. Οί Άρχαΐοι ’Αθηναίοι ε ί
χαν τήν έληά ώ ; εθνικό δένδρο, 
δώρον τής θεάς Ά θη νά ς πρός 
αύτούς ώς σύμβολον τής ειρή
νης τού πλούτου καί τής νίκη:. 
Καί μέ τούς κλάδους τής άγρι
ας έληας οί πρόγονοί μας έφ
τιαχναν τούς στεφάνους, τέ τού; 
οποίους έστεφάνωναν τούς νι
κήτας τών ’Ολυμπιακών αγώ
νων.

Καί ιώρα, περισσότερον άπό 
ποτέ ή έληά ε ίνα ι στόν τόπο μας 
ό κυριώτερος παράγων τοΰ εθνι
κού μας πλούτου. Ή  καλλιέρ
γεια καί ό πολλαπλασιασμός 
χοΰ δένδρου, ή συγκομιδή καί ή 
προπαρασκευή τοΰ καρπού καί 
χοΰ λαδιοΰ άπασχολεϊ χιλιάδες 
εργατών καί ε ίνα ι ή έθνι<ή μας 
υπερηφάνεια. Οί ώραϊες έληές 
τής Άμφίσσης καί τών Καλα- 
μών ε ίνα ι γνωστές στόν κόσμον 
δλον, καί τό ελληνικό λάδι, άπό 
τούς απέραντους πλούσιους ελαι
ώνες τοϋ Πηλίου καί τής Κερ- 
κύρας ε ίνα ι τό πιά εϋγεστο καί 
θρεπτικά λάδι πού γίνεται στήν 
Εύρώπη.

Ή  δμορφη έληά πρέπει νά 
ε ίνα ι τό καμάρι δλαιν τών παι
διών τή ; Ελλάδος οχι μονάχα 
γιά  τήν ομορφιά πού δ ίνει σιο 
ελληνικό τοπεϊο, άλλά καί γιά 
τά άγαθά πού προσφέρει στόν 
τόπο. «Ε Ιμα* η εληά  η τ ιμη ιιε·  
νη»  λεει σε ένα ώραιο ποιημ» 
πού ΰμνβΐ τό έθνικό μας δέν
δρα, ενας Έ λλην ποιητής.

έ/lyJiq
Τό μικρά αύτό, καί άσήμαντο σήμε

ρα λιμανάκι τής Αύλίδος ή·αν στήν 
αρχαιότητα ό κυριώτερος λιμήν τοΰ 
Εύβοϊκοΰ Κόλπου. Στό λιμάνι αύτό 
είχε συναθροισθεΐ πριν φύγει γιά τόν 
T(jfc”x0 πόλεμο, ό μεγάλος στόλος τών 
’Αχαιών. Καί στό μικρά αύτό λιμάνι 
είχε συναθροίσει τόν στόλον του ό 
μεγάλος τή ; Σπάρτης βασιλεύς ’Αγη
σίλαος, πριν ξεκ ινή ιει γιά τόν πόλεμο 
εναντίον τών Περσών. Καί άκόμα η 
Αύλίς είναι ό τό/ιος πού έγεινε ή «ιό 
ωραία καί εύγενής πράξις άπό μιά κό- 
ςη Έλληνίδα, ή οποία έδωκε τό μεγα- 
λείτερο παράδειγμα άγάπης πρός τήν 
πατρίδα.

1 Ή  'Ιφ ιγένεια , ή κόρη τοΰ βασιλέως 
Άγαμέμνονος κα ί τής Κλυταιμνήστρας 
έδεχθη νά θυσιασθή είς τόν βωμόν 
τής Άρτέμιδος διά νά δώσουν οί θεοί 

[τούς εύνοϊκούς άνέμου; πού έχρειά- 
ζοντο τά καράβια τών 'Αχαιών γιά νά 

Κποπλεύσουν εναντίον τής Τροίας.
[ Έκεϊ είς τήν Αύλΐδα ή Έ λληνίς βα

σιλοπούλα δταν είδε δτι ή θυσία της 
ήιαν θέλησις τών θεών γιά νά σωθή ή 
πατρίς της ήλθε μόνη της καί έσκυψε 
τό ώραΐο τη ; κεφάλι κάχω άπό τόν 

ί πέλεκυ χοϋ δημίου. Ά λλά ή θεά ”Αρ- 
τεμις όταν είδε χήν εύγενική πράξι 
τής βασιλοπούλα; ’Ιφ ιγένειας, πριν 
άκόμη προφθάσει νά πέση ό πέλεκυ; 
είς τόν λαιμά χης, τήν άρπαξε, τήν 
έτυλιξε μέσα σέ ένα σύννεφο καί χήν

μετέφερε στά ίερόν τη:. Ά ν τ ί τή ;/ Ιφ ιγένεια ς έμεινε ά- 
άπάνω στόν βωμό ένα έλάφι. Και (.ι θεοι ευχαρισιημενοι 
απ ’ τήν πράξι τής 'Ιφιγένειας έδωσαν εις τα καραβια 
τών Αχαιών ευνοϊκό άνεμο γ ια  να ξεκινήσουν για τον 
πόλεμο καί γιά τήν νίκη.

31 ί 3 ΐά ζρ α ι
Π ίιρα ι, ιιία άπό χις μεγάλες έπαρχιακές μας πόλεις 

πού ή δοάσις χης sk  χήν νεωτέραν ιστορίαν χου τοπου 
μ α ;  εϊ ναι άπό χις σπουδαιότερε:. Τό Παναχαικο ορος την 
ποοσιατεύβι άπ ’ τή μιά μεριά κι’ ή θαλασαα_ τις ανοίγει 

εναν άπέρανιο ορίζοντα ατ̂ ο αΛ·*
λη. Πλατείες, λεαιφόροι πού θάέπρε- 
νά τις ζηλβύη καί ή Α θή να , έξοχες 
ώοαϊες καί γραφικέ; στολίζουν τήν 
π ϊώ τη  πόλι τής Πελοποννήσου, πού 
κρατεί καί τήν πρώτη θεσι στή βιο
μηχανία τής ‘Ελλάδος. ‘Ο μεγαλείτε- 
ρος πλοΰιος της ε ίνα ι ή σταφίδα, τής 
οποίας γίνεται μεγάλη εξαγωγή στήν 
Ευρώπη καί στήν Αμερική. ‘Ο λιμήν 
τών Πατρών ε ίνα ι ό δεύτερος λιμήν 
τής 1 Ελλάδος μετά τόν Πειραιά.

Ύπβρωκεάνβια καί φορτηγά ε ίνα ι 
πάντα άρραγμένα καί δίνουν^ εις τήν 
πόλι τήν δψιν σημαντικού έμπορικοΰ 
κέντρου. ‘Η Πάτρα βπί πλέον έδωσε 
καί είς τήν ιστορίαν τής ελληνικής έπα- 
ναστάσεως μεγάλους ήρωας, ενδόξους 
καπεταναίους. Καί άκόμα μήν ξεχνάμε 
πώς ό Παλαιών ΠατρώνΓερμανός^ ύ 
ψωσε τήν σηιιαίαν χής ελληνικής έπα- 
ναστάσβως είς τήν  ̂πλατείαν χοϋ 'Α 
γίου Γεωργίου έν μέσω πλήθους ένο
πλων μοναχών.



Χ ο ν τ ρ ο ΰ  * « ί  τοΰ  Λ ιγ ν ό »

0 ΧΟΝΤΡΟΙ ΚΜ ο ΛΙΓΝΟ? ΣΤΗΝ ΕλΙΙΙΙ...
Ε ϋϋ-υμη τ α ν ία  γ ια  μ ιχ ρ ο υ ς  *<“  μεγάλους

σάν επιβάτης άπό 

ξεκι-

VJIO Ο MAP

τον 
φόβο 

τήν
του,
Νέα

Ό  Χοντρός καί δ Λιγνός, άφοΰ είσεπρα- 
ξαν τά πεντακόσια δολλαρια απ τόν άρ
ρωστο, πού έγινε καλά άπ τόν 
σκεφθήκανε νά φύγουν απο
Ύόρκη. ,

— Βρε Λιγνέ, είπε δ Χοντρος, τωρα που
έχουμε πεντακόσια δολλαρια κάνουμε μια
δουλειά; ,

—Νά ανοίξουμε Κλινική μήπως; ρώτησε
πονηρά δ Λιγνός.

—"Οχι βρε βλάκα Κλινική, αλλα να φυ- 
γουμε άπό τήν ’Αμερική, δέν εινε τόπος 
αυτός γιά μάς τούς δυο. r „

-  Καί πού λες νά πάμε; Ρώτησε με υφος
■ηλίθιο δ Λιγνός. ,
' —”Ας μποϋμε σ’ ε ν α ^βαπόρι μεσα και σαοια. 

βλέπουμε, μουρμούρισε δ Χοντρός σκεπτι
κός. , ,

Καί χω^ίς νά χάσουνε καιρό ξεκίνησαν
γιά τό λιμάνι τής Νέας Ύ όρκη:. "Οταν 
κφθασαν στό λιμάνι είδαν μεσα στις εκα
τοντάδες τών βαποριφν πού ήτανε αραγμέ
να έκεΐ, τό ελληνικό ύπερωκεάνειο τής Ε
θνικής μας Άτμοπλοια; ποΰ λεγεται *ΒΥ 
ΡΩΝ»,

—Βρε σύ Χοντρέ, λέγει δ Λιγνός στό 
σύντροφό του, βλέπεις εκείνο τό μεγάλο κα
ράβι μέ τήν γαλανόλευκη σημαία;

—1Τό βλέπω, άλλά γιατί μέ ρωτάς, μή
πως είναι δικό σου, απάντησε δ Χοντρος
μέ ειρωνεία , e

— Τί δικό μου καί ξεδικο μου, φώναξε ο 
Λιγνός, σοΰ λέω εγώ νά μπούμε σ αυτό, 
γιατί μοΰ φαίνεται πώς ετοιμάζεται για
δρόμο ,

—Καλά, είτε δ Χοντρος, αλλα με μια
συμφωνία.

--Γ ιά  πες την. (  ̂ /
—Μόνο έγώ θά πληρώσω εισιτήριο.
—Κι’ έγώ; έκαμε μέ άπελπισία δ Λιγνός.
—Έσύ θά περάσης λαθραίος δηλαδή λα

θρεπιβάτης. ν ,
—Δηλαδή θά φάω τό ξύλο εγω και συ

κατασταθή στό πλοίο 
τούς πιο έν τάξει.

Έν τφ μεταξύ τό πλοίο άρχισε νά 
νά. Άλλά καί δ Λιγνός δέν έλειπε άπ’ αυ
τό. . . . Τά κατάφερε μιά χαρά Έσκάλωσε 
ο ένα σχοινί τοϋ βαποριού άπό τό μέρος τής 
πρύμνης, χωρίς νά τόν άντιληφθη κανείς 
καί σέ δέκα λεπτά κι’ αύτός είχε έγκατα- 
Ιτταθή. . .  στήν καρβουνιέρα τοΰ «Βύρωνος». 
I Έτσι λοιπόν οί δυό μας φίλοι εβρέθη- 

άνα·ίχαν μέσα στόν «Βύρωνα», πού μέ μεγάλη 
σ τ ε ν ά ζ ο ν τ α ς .  ΚαίΤρόσθεσε: Ξέρεις, Χοντάαχυτητα ξεκίνησε άπό τόν λιμένα τής Νέ- 
αοΰ Φαίνεται πώς αυτή τήν φτρά δέν Υορκης κατευθυνομενο στην Ελλαδα,
τήν γλυτώσω. ’Ή  στήν θάλασσα θά μέπ^τον Πειραια ,

1 1 - - - - I υταν ο «Βύρων» βρεθηκε ανοιχτα στο
ν«πέλαγος, δηλαδή στόν “Ωκεανό, καί μακρυά,

Νέας 
άπό

τά δολλάρια . . . ψιθύρισε δ Λιγνός,

τάξουν ή θά μέ σπάσουν στό ξύλο
Ό  Χοντρός σάν νά βαρέθηκε ν ’ άκο« 

r\c ιιουομοΰρες τοϋ Λιγνού είπε με γελοίο:μιλλια ολόκληρα απο το λιμάνι της 
—Τί ποόκειται νά πάθη; βρέ, καί φοβάσαι;Ρορκης ο Λιγνός άπεφασισενα βγή 
Ά ν  σέ πετάξουν στήν θάλασσα ερχεσ̂  την καρβουνιέρα και να παη εις συναντησιν 
κολυμβώντας στήν Ελλάδα, έγώ μιά φοο'Ν Χοντροΰ. Καί πραγματικά^ βγήκε από 
θά σέ περιμένω. Ά ν  πάλι σέ αρχίσουν ot»v καρβουνιέρα μαύρος καταμαυρος ελε- 
Ιΐ,λο δέν θ ά  σ έ  δ έ ρ ν ο υ ν  διαρκώς, άσφαλίϊΐνος και τρισάθλιος. .Μόλις ομως ανε- 
θά κουοασθοΰνε κάποτε κ ι’ έτσι θά πε^ήχε στό κατάστρωμα τόν βουτάνε δυο ναυ-

ν  3 , '/ΓΛ Q / ,  Λ . .  m i l  -nr / γ\ι λ ί » ·
ση κι αυτο. "Οταν φθάσουμε στήν Έλλα £ς τού πλοίου.
δα θάνεις ξεχάσει καί τό ξΰλο καί τήν φα -Β ρέ φιλαράκο τοΰ λένε, τί ζητάς έδφ; 

, ” Καί τόν ά'ρπαξαν σηκοτόν νά τόν πά-ά'ρπαξαν σηκοτον
ο* Λιγνός στήν άπελπισία του δέχτηψ «όν καπετάνιο τοΰ καραβιού. _

s.— iti U καπετανιος μόλις τον ειδεκαταλαβε οτι 
:ρόκειται περί λαθρεπιβάτου καί χωρίς καν 

,νά τόν έξετάση, διέταξε νά τόν κλείσουν

Τί μπορούσε άλλωστε νά κάμη άφοΰ τά 
πτά τά κράταγε δ Χοντρός·

Καλά, Χοντρέ, μπρος |τήν φυλακή τοϋ πλοίου γιά νά τόν παρα-
Ελλαδα. Και ξεκίνησαν γ * σ ;|ώσουνε στήν αστυνομία τοΰ Πειραιώς.

Ο Χοντρος τράβηξε γραμμή ? Τ _ Κ α ί τί θά τρώγω στήν φυλακή ; ρώτησεν ε ίΟ . U  Λ ,ο ν τ ρ υ ς  5j j   ι/  · .
σκάλα τοΰ βαποριού. Ό  Λιγνός ομως εφιί . ,
γε πρός τό μέρος τής πρύμνης του ύπεροί _  ·
 μ ιΑ  λ >γ ι  ιιίγππρπυι ν α  u jt n  ι ιε σ α  ( Λ τικια . . . .  του απήντησαν οι ναυ- 

5 και τόν έσυραν γιά τήν φυλακή. Τοΰκά- 
^  , „  ~ ο \nvWv ° Λιγνός άρχισε νά παρακαλή τούς
Στην σ^αλα του βαπ ρ λιαένοΓ^τεζ ν(* τ°ν άφήσουν έλεύθερο νά γυρίζη

τόν σταμάτησε ενας α?τυν°μος του λιμ6ν<Γ ™  δμως είχανε τέτοΐα
 Πηιι πάιτ τόν εοωτησε, καπετανιε, ο» r , * , _ , 6 , ,ι ι  uu nut, s y ι ^νέ«γ,Γ Πιιαταγη και δεν μπορούσαν να τον αφησουν.

ξευρεις οτι δεν επιτρεπ p  φουκαράς δ Λιγνός τήν είχε άσχημα,
βαπόρι χωρίς ια α^ 10’ ,jr,Unn  Λθύ |λαστημοΰσε τήν ώρα καί τήν στιγμή πού

κεανείου, γιά νά μπορέση να μπή μεσα 
πλοίο λαθραία. _ _ , χ οντο|ου ° Λιγνός

'Ο Χοντρός σάν διάβολου καλτσα που 8 
νε, δέν τάχασε. Παρά μέ ετοιμότητα άπτ» 
τησε

ονσε τόν Χοντρό καί έ'παθε αύτό τό κάζο... 
[ —Βρέ τί έπαθα, έλεγε μόνος του δταν

1 , c ' «ΛΛΛΑιηΰ ,νίρεθηκε κλεισμενος στη φυλακή του β<ιπο-Λον f i n a l  δ καπετανιος του καραβιού, a ir  _ x  ̂ > 1 ^  , 1 ν ' ,Λεν ε .μαι u λ 5 κου, εγω να καμω τον γιατρό, να κερδίσω
λά δ τροφο οτης..·  ̂  ̂ >> jiOO δολλάρια, νά τά πάρη δ Χοντρός, νά τα-

cO  αστυνοαος vlcx ιιια (Ττιγμ-ri τα/,αοε, ο# / > Ν 3 Χ ,ν; αοτυνυμ^ γ ^ ' ;ειοευη αυτός σαν περιηγητης και εγω τωρα[οροϋσε νά ύποπτευθη, οτι ο Χοντρος . * ν ir j
ιΐ,<ί,,,,n m  Κ«ί κάιινοντας μιά υπό»

μπορούσε 
λεγε ψέμματα 
σι προσέθεσε 
σα, περάστε...

Τό κόλπο τοΰ Χοντροΰ πετύχε, σε 
δευτερόλεπτα, δ φίλος μας είχε κιόλας ί|

ά καταντήσω στις καρβουνιέρες καί στις
υλακές τών βαποριών, παρέα μέ τά πον-Συγγνώμην δέν σάς έγνώ» ^ “κε<

Άλλά καί δ Χοντρός μόλις είδε δη τό 
απόρι είχε ανοιχθή στόν ώκεανό χωρίς νά

έμφανίζεται δ Λιγνός πουθενά, άρχισε νά 
άνησυχεΐ.

Ά φοΰ πήγε καί έφαγε στό εστιατόριο τοΰ· 
πλοίου, άναψε έ'να πούρο τής Αβάνας, καί 
άρχισε τάς έρευνας του. Πρέπει νά άνακα- 
λύψω τόν Λιγνό, πρέπει νά τόν βοηθήσω, 
έλεγε μέσα του. Ασφαλώς αύτός θά μπήκε 
καί θά τρύπωσε πουθενά καί δέν μπορεί νά 
βγή τώρα . . . .

Έκεΐ πού προχωρούσε στό κατάστρωμα,, 
άκουσε μερικούς ναύτες νά μιλάνε γιά κά
ποιο λαθρεπιβάτη ποΰ βρέθηκε στή καρ
βουνιέρα. Σταμάτησε καί έβαλε αυτί νά μάθη

αν επρόκειτο γιά τό φίλο του.
Έ νας ναύτης έλεγε :—Νά τόν βάλουμβ 

νά καθαρίζη τό κατάστρωμα.
"Ενας άλλος πρόσθεσε :—Έγώ προτείνω 

νά τόν ανεβάσουμε στό άλμπουρο νά τόν 
τρώει δ ήλιος.

Έ νας άλλος δμως έπενέβη :—Έγώ είπε 
αν ήμουνα στήν θέσι τοΰ καπετάνιου θά τόν 
έπέταγα στήν θάλασσα.

Τέλος έφθασε καί ό μαραγκός τοΰ πλοίου 
δ μαστρο-Γιακάς έ'νΛ γεροντάκι άπλοϊκό νά 
πή τήν γνώμη του Βρέ παιδιά, δέν μοϋ 
τόνε δίνετε εμένα νά τόν πάω στόν Πειραιά- 
νά τόν παντρέψω μέ καμμιά κόρη μου ;

Ή  ιδέα τοϋ μάστρο Γιακά ενθουσίασε 
δλους. Καί οί καλόκαρδοι ναΰτες άποφάσι- 
σαν νά ζητήσουν άπό τόν καπετάνιο ν ’ άφή-~ 
ση ελεύθερο τόν Λιγνό μιά καί θά τόν έκα
νε δ Μαστρο-Γιακάς γαμπρό. . . .

Στό προσεχές : Πώς τήν γλύτωσε δ Λι
γνός.— Επί τέλους είς τάς Α θήνας.
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Ά μα γυρίσαμε στό άγκυροβολεΐο αλλάξαμε 
καί βάλαμε τις καθαρές στολές μας γιά νά συ
ναντηθούμε στό Ποσειδώνιο μέ δλη τήν παρέα 
καί τούς Άγ/λους αξιωματικού,, νά περάσουμε 
μαζύ τήν βραδειά.

Τήν Παρασκευή τό πρωΐ κατά τις τέσσερης 
χωριστήκαμε γ ιά  ύπνο, στις δέ εννέα είχαν συγ- 
κεντρωθή δλοι στό κότερο καί φορτώσαμε πάλι, 
άφοΰ έπρεπε νά είμαστε στήν Κόστα στις δέκα 
πού θά ήσαν καί οί "Αγγλοι. Φεύγουμε άλλά στό 
μισό δρόμο μπονατσάρει γιά καλά καί μας πιάνει 
απελπισία. Τί νά κάνωμε, πώς νά πάμε ώς τήν 
Κόστα χωρίς άέρα άπό τό μισό δρόμο; Ά λλά έξα
φνα άπό τό τιμόνι πού καθόμουνα, γιοτί ήμουνα 
τής υπηρεσίας, βλέπω μιά μεγάλη ατμάκατο νά 
έρχεται όλοταχώς σ’έμάς άπό τό «Μαϊηθ»μέ δλούς 
τούς γνωστούς άξιωματικοΰς. Μάς ρωτάν μέ 
ύφος ειρωνικόν έάν θά καταδεχόιιαστε νά 
μάς ρυμουλκήσουν ώς τήν Κόστα, αν οχι μας συμ- 
βουλεύαν μιά πού είμαστε τόσοι έπάνω στό κότ- 
τερο νά φυσήξουμε στά πανιά καί άσφαλώς θά 
φθάναμε σέ πέντε λεπτά στήν Κόστα. Πραγματι- 
κώς φθάσαμε σέ πέντε λεπτά, άλλά χάρι<: στήν 
άιμάκατο^πού μας ρυμούλκησε. Κακομοίρα τι 
τράβηξε, έτρεχε καί άναστέναζε άπό τόν κόπο 
πούεκανε γιά νά μάς ιραβήξη ώς έκεϊ. Άμ·< 
φθασαμε στήν άμμουδιά τί νά όοΰμε μπρός στήν 
μικρή μπαράκα κάτω άπό τό υπόστεγο ενα τε
ράστιο τραπέζι σάν μπουφές, στρομένο; μέ διά
φορα ποτά, μεζεδες καί φαγιά και άπό πίσω 
πέντε καμαρότοι μέ 
τις άσπρες τους στο 
λ έ ; έτοιμοι νά μα; 
σερβίρουν δτι θ έ 
λαμε.

Ρωτάμε τούς "Αγ 
γλους τί παρίστανε 
αύτό καί μας πλη
ροφορούν δτι είμα
στε δλοι καλεσμε%οι 
τους γιά τήν ήμέρα .
Καλά καλά [δέν τ ε 
λειώσαμε νά τούς 
ευχαριστήσουμε καί 
άχοΰμε ενα φοβερό 
κρότο μηχανών βλέ
πουμε δε δύο μικρές 
βενζινάκατες νά κα
ταφθάνουν μέ μιά 
ίλλιγγιώδηταχύτητα 
καμμιά τριανταριά 

4 ΐίλ ια  τήν ώρσ,καίνά

σέρνουν άπό πίσω ή κάθε μιά από ένα«ακουα-Λ 
ΐν»  δηλ. μιά σχεδία πού σέρνουν μέ σχοινιά» 
έπάνω στήν οποία στέκεις ορθός και σέ τραβοί 
νε. "Ενας εξοικειωμένος μέ τό «άκυοα-πλεί» 
μπορεί νά κάνη πολλά ωραία παιχνίδια  ̂ 8X8 
πάνω ένώ τάν τραβούνε με μεγάλη ταχύτητα 
Φαντάζεσθε τήν χαρά μας αμα είδαμε να κατιι 
φθάνουν αύτά τά δυό. Τό τί παιχνίδια, κούροι 
καί γέλια κάναμε ήταν αφάνταστα. Καταλάβω 
πώς πέρασε ή ώρα μόνο σαν είδαμε δτι ο ήλν 
κόντευε νά δύση. Είχαμε μείνη εκεί απο τις δεί 
τό πρωί ώς τις έπτάμιση τό βράδυ χωρίς ναι 
καταλάβουμε. "Ήταν σχεδόν όκτω και χέταρι 
πού ξαναφθάσαμε στό παλιό μας άγκυροβολβί 
καί γρήγορα γρήγορα συγυριστήκαμε γιά 
προφθάσουμε νά είμαστε στήν ώρα μας on 
Ντάιτια πού θάρχότανε ή ατμάκατος τοΰ «Maine 
νά ιιας πάρη γιά  νά δούμε κινηματογάφο.

Ό τα ν  γυρίσαμβ στό κότερο ήταν μιά nsgi 
σμένη καί πέσαμε άμέσως νά κοιμηθούμε V 
νά πεοάση πιό γρήγορα ή νύχτα γ ιατί τό Σα| 
βατο είχαμε νά πάμε νά δοΰμε το αεροπλανι 
φόρο «Eagle», σιό όποιον μάς είχε προοκαλβο 
ενας γνωστός μας αεροπόρος.

Τήν επομένη στις δέκα ακριβώς ’■ 
μιά μαλτέζικη γόνδολα μέ τόν φίλο μ«ς _α 
πόηο καί άλλον ενα άξιωματικο για να μα;

Τό ά εροη νανοφ όρο  «E ag le*

άβ|>*
πόρο «α ί άλλον ενα άξιωματικο γιά νά μά; η 
οουν. Πηγαίνοντας πρός τ ο «Eagle» κάνα, 
κάμποσες βουτιές νά δροηιστοϋμε κι επι τε« 
κατά τάς ένδεκα μισή φθάσαμε δίπλα στο Μ

ρατο αεροπλανοφ 
ρο. Τί περίεργο» 
ήταν τό καράβια 
τό, τό γυρίζαμε 
μιά ώρα καί τά 
πράγματα ε”δαι 
πού δέν τά θυμά|ΐ 
δλα. Κάτω είναι 
μηχατ ές καί τό ί 
γοστάσιο πού χάι 
άνταλλακτικά * 
διορθώνει τά χώ 
ομένα άεροπλάι 
τό πρώτο κατάυΐ( 
μα ε ίνα ι ένα με·,’ 
λο υπόστεγο, ο 
όποιο μπορούν 
μποΰν καμμιά είι 
σιπενταριά άε( 
πλάνα. Φαντάζβί 
λοιπόντί μέγεθος 
χει! Τό δεύτερο »

τελευταίο κατάστρωμα ε ίνα ι ή πλατφόρμα, άηό 
τήν όχοία τά αεροπλάνα άπογειοϋνται καί προσ 
γειοΰνται,τ’άνεβάζουν δέ ώς έκεϊ άπό τό υπόστεγο 
μέ δυό μεγάλους Ανελκυστήρας ποΰ πέρνβ ό καθέ
νας άπό δυό αεροπλάνα, Ή  άπογβίωσις «α ί 
προσγβίωσις γίνετα ι μόνον άμα τό Αεροπλανο
φόρο προχωρεί όλοταχώί καί κόντρα στόν άέρα, 
τά δέ αεροπλάνα άνεβοχατεβαίνουν ακολουθών
τας τήν «ατεύθυνσ ιν τοΰ «αραβιοΰ. Γά υδρο
πλάνα τά ανεβοκατεβάζουν στή θάλασσα  ̂μέ τε
ράστια βίντσια. "Αμα είδαμε δλο τό καράβι πή
γαμε στό «αρρέ τοΰ κυβερνήτου, ό όποιος μας 
ίίχε προοκαλέσει γιά φ α ί. Κατά τάς δύο ^έρχεται 
μέοα ένας αγγελιοφόρος «α ’ι άναγγέλει ότι κά
μανε άπό τό «Maine» σήμα άν θέλουμε δλοι μαζύ 
νά πάμε έκεϊ γιά  «αφφέ κ ι’ έτσι τό γλέντι συνε- 
χίστηκ3 ώς τις έξη, Κατά τάς έξη μισή γυρίσαμε 
όλοι στή «Χελιδόνα» γιά ν ' αλλάξουμε καί^ στις 
επτά πήγαμε δλοι στής Κας Καραλοΰ, ή όποία 
είχε προσκαλέση δλο τό γνωστό «όσμο πού πα
ραθέριζε στις Σπέτσες σέ μεγάλο χορό πρός τ ι
μήν τών άξιωματικών ίου ’Αγγλικού στόλου. 
Άπό κεϊ έμεΐς φύγαμε στις πέντε τό πρωΐ 
γιατί τήν επομένη θά  φεύγαμε γιά τό Φάληρο. 
Άλλά δέν μάς άφησαν, γιατί πρωΐ-πρωΐ μας 
ανήγγειλαν πώς είχαν έλθει ένα σωρό γνωστοί 
γιά τήν Κυριακή μέ τό βραδυνό «αράβι τής 
προηγουμένης. "Ετσι αναβάλαμε τήν άναχώρησι 
γιά τά χαράματα τής Δευτέρας.Μετά πεταχθήκαμε 
μεμιά μεγάλη βάρκα ώς τήν Σπετσοποΰλα, γυρί- 
οαμε όλο τό νησί κάναμε καί δεύτερο μπάνιο καί 
στις όκτώμιση κατενθονσιασμένοι επιστρέψαμε 
στήνΝτάπια, δπου ένας τής παρε'ας, πούεκανε 
χρέη διοργανωτοΰ μάς είδοποίησε δτι τό γεύμα 
πού θά εδίδετο πρός τιμήν μας ήταν έτοιμο.

Τό τί πρόγκα φάγαμε δέ λέγεται, σατυρι
κές προπόσεις κλπ. Α φού άλληλοπειραχθή/.αμε 
μέ αστεία πήγαμε έτσι μπουλοΰκι όπως είμαστε 
ατό καζίνο νά περάσουμε τήν τελευταία μας 
βραδειά στις Σπέτσες.

Στις δώδεκα άκριβώς φύγαμε μέ δλη τήν συ
νοδεία κ ι’ έγυρίσαμε στή «Χελιδόνα» νά έτοιμα- 
σθοΰμε γιά άνσχο'ιρησι. Ό  άέρας ήταν καταλλη
λότατος καί στρωμένος, άλλά λίγο δυνατός μέ 
φουσκοθαλασσιά καί θά τόν είχαμε πρίμα ώς τά 
Τσελεβίνια, οπου έλπίζαμε νά φθάναμε τήν Δευ
τέρα στις οκτώ τό πρωΐ. Στή μία άποχαιρετή- 
σαμε δλους τούς άγαπητούς φίλους, σηκώσαμε 
άγκυρα κι' έξεκινήσαμε γ ιά  επιστροφή. Τήν 
πρώτη βάρδυα πήρε ή Πόλλυ μέ πορεία τό 
Φανό τοΰ Δοκοϋ, οί δέ άλλοι πέσαμε νά κοιμη
θούμε. Κατά τάς δυό μιση τρεις, τήν νύχτα άκοΰ- 
με τήν φωνή τής Πόλλυ νά φωνάζη «Μεγίστη 
χάλα» δηλαδή νά κατεβάσουμε τό μεγάλο πανί.

ΠΑΥΛΟ Σ ΑΝ Α Σ Τ Α Σ ΙΑ Δ Η Σ

3ϊοωτοφανης ’51 Jzp ο ν ϊοβ ο ς
Ένας Σπαρτιάτης υπέβαλε υποψηφιότητα 

στό Συμβούλιο τών τριακοσίων καί κατεψηφί- 
Β0η. ’Επιστρέφονιας σπ ίτι του είπε στή γυνα ί
κα του άπολύτως ικανοποιημένος:

—Χαίρομαι πού βρίσκονται μέσα στή Σπάρ
τη τριακόσιοι πολ ίια ι ήθικότβροι άπό μένα.

£το ξενοδοχείο
—Γκαρσόν, μιά μυίγα μέσα στό βούτυρο.
—Κάνετε λάθος, κύριε, ή μυίγα είναι κα- 

τσαριδούλα καί τό βούτηρο δέν είναι βούτυρο 
άλλά μαργαρίνη.

SvJoyog έ}ήρησις
— Μαρία γύρισε ό Γιαννάκης άπό τό σχολείο; 
—Μάλιστα, κύρια.
—Ποΰ είνα ι.
— Δέν τόν είδα, κύριε.
—Τότε πώς ξέρεις δτι Ιγύρισβ;
—Είδα τή γάτα πού έτρεχε νά χρυφθή.

511σ3ηματικτι δικαιολογία
Ή  μητέρα τοΰ Κωστάκη άφοΰ τοΰ τής έβρε

ξε γιά καλά:
—Σέ παρακαλώ, παιδάκι μου, μήν είσαι πιά 

άτακτος δταν σοϋ τις βρέχω, πονώ δσο καί σύ.
"Ισω ;, μαμά/α, άλλά άσφαλώς δχι στό ίδιο 

μέρος!

3Λία δύσκολη έρώζησις
Ή  Μαρίκα ρωτά τήν μαμά της:
- - ’Αλήθεια μαμά, πώς ή γή γυρίζει γύρω 

άπό τόν ήλ,ιο;
—Βέβαια, παιδί μου.
— Μά τότε δταν δέν έχει ήλιο, τ ί γίνεται;

3Υΐάδημα άσζρονομίας
—Κυττάξτε παιδιά μου τό θαύμα τοΰ ού- 

ρανοΰ!
Ό  Τοτός: — Καί tov βλέπομε μόνον άΛό τήν 

άνάποδη!

SiJtKpivhg άωάνζηβΐξ
Ή  έπισχέπτις ρωτά τόν μικρό Γιώργο.
—Τί ώρα τρώτε παιδί μου;
—"Ακόυσα τόν μπαμπά νά λ έ ε ι: Μόλις μάς

άδιβάσετε τή γωνιά..

cTιά Ιούς βννδρομηίάςμας
Ύπενθυμίζομεν δτι οί συνδρομηταί μας 

έχουν δικαίωμα νά προμηθευθοϋν άπό τά 
γραφεία μας προσκλήσεις αντι 25 δραχ. δια 
τήν έπίδειξιν Ρυθμικής τοϋ Ελληνικόν 
’Ωδείου πού θά δοθή στις 27 τρ. στό θέατρον 
«Παλλάς» καί ωραν 6.30.
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(Συνέχβια άπό  τό προηγρύμενο)
'Ο σκηνοθέτης δέν άντελήφθη πώς κά

ποιος έρχόταν πρός συνάντησί του κι’ εξα
κολούθησε τόνδρόμο, του παρακολουθούμε- 
νος άπό τόν νεαρό δημοσιογράφο. Έ φθασαν 
«τσι στό ξενοδοχείο Μόν Μπιζού' έκεΐ ό 
Ιάκωβος ειδε τόν σκηνοθέτη νά ρωτά κάτι 
τόν θυρωρό, υστέρα νά πέρνη τό ασανσέρ.

Έπλησίασε τότε κι’ αυτός τόν θυρωρό 
καί τόν έρώτηπε:

— Μπορείς νά μοΰ πής ποΰ πάει αυτός δ 
■κύριος;

— Αυτό δέν επιτρέπεται, κΰριε, διεμαρ- 
τυρήθη δ υπάλληλος καί δ ’Ιάκωβος, άφοΰ 
χαμογέλασε, έβγαλε άπό τήν τσέπη του ένα 
χαρτονόμισμα καί τοΰ τό έδειξε.

— Αύτό είνε δικό σου, εΐπε, αν μοΰ ά- 
ίΐαντήσης.

Ό  θυρωρός κατέβασε τό κεφάλι κι’ έ- 
σπευσε νά συμμορφωθή, λιγάκι ντροπια
σμένος :

— Πηγαίνει στόν ’Αμερικανό σκηνοθέτη 
Τζών ’Άμποτ, πού έ'φθασε μόλις προ ολίγου 
«πό τό Μόντε Κάρλο.

— Κι’ ά'λλος σκηνοθέτης ; Περίεργο' Αύ
τός ειχε τηλεφωνήσει τήν Τετάρτη στάς 7 
καί 25 ';

— “Οχι, ό υπηρέτης του,
— Καί δ κ. Τζών Ά μποτ ποΰ βρισκό

ταν ;
— Ειχε βγή έξω μέ τή μαϊμοΰ του.
— Μέ τή μαϊμοΰ του ;
— Ναι εχει μιά μικρή μαϊμοΰ πού τήν 

αγαπάει πολύ. Εινε έ'να έξυπνότατο ζώο, 
μά έχει τή μανία μόλις βλέπει τηλέφωνο νά 
τρέχη νά κατεβάζη τό ακουστικό. Σά νά 
τής τό'χη μάθη κανείς.

— Ά  ! έτσ ι; έκαμεν ό ’Ιάκωβος, τώρα τά 
καταλαβαίνω δλα. Μπορείτε νά μοΰ δείξετε 
ποΰ εινε τό τηλέφωνο ;

Ό  υπάλληλος έδειξε τόν τηλεφωνικό θά
λαμο καί δ ’ Ιάκωβος έσπευσε νά μπή μέσα 
καί νά τηλεφωνήση άμέσως στή διεΰθυνσι 
τής αστυνομίας:

— ’Εμπρός! Έδώ ’Ιάκωβος Ρομπέρ δι 
μοσιογράφος. Είμαι εντεταλμένος άπό Τ 
εφημερίδα μου τόν «Παρατηρητή» νά πι 
ρακολουθήσω τήν ύπόθεσι τής εξαφανίσει 
τοΰ κινηματογραφικού άστέρος Μέλτον 
θά ήθελα δυό μικρές πληροφορίες. 'Όί< 
μπήκε ή αστυνομία στό δωμάτιο τον 
τον τό ακουστικό τοΰ τηλεφώνου βρέθη 
στή θέσι του ή κατεβασμένο ;

— Κατεβασμένο, τοΰ απήντησαν, κι’ |ι 
έπεισθήκαμε πώς δ Μέλτον είχε άπανιήι 
στό τηλεφώνημα.

— Δέν είχε απαντήσει! είπεν δ Ίάκωβ 
τονίζοντας τή φράσι του.

— Πώς δέν είχε απαντήσει;
— Θά σάς εξηγήσω" απαντήστε μου π(» 

τα σέ κάτι άλλο. Είδα δτι στό δωμάτιο 
Μέλτον υπήρχε ένας φεγγίτης. "Οταν μπ 
κε μέσα ή αστυνομία τόν βρήκε ανοικτόν 
κλειστόν ;

— Ανοικτόν, μά δέν πιστεύω νά φανι
ζεσθε πώς έφυγε άπό κεΐ δ Μέλτον ; Α 
χωρεϊ νά περάση άνθρωπος.

— Ά νθρωπος όχι, μιά μαϊμοΰ δμως νι
— Μιά μαϊμού; Δέν σάς εννοώ.
— Θά εννοήσετε άμέσως. 'Η  ύπόθει 

δέν κρύβει καμμιά τραγικότητα, καθώς 
ίδήτε μονάχα οί δυό σκηνοθέται Ά μί 
καί Λίντμαν βοήθησαν στήν έξαφάνισι ι 
Μέλτον γιά νά γίνη θόρυβος περί τό δνο 
του. Λόγοι διαφημίσεως... Θά ερχόμουνα 
σάς τά πώ δλα, άλλά βιάζομαι νά γρώ 
τό άρθρο μου, λοιπόν αν θέλετε άκο» 
πώς έχουν τά πράγματα. ’Όταν έζήτηι 
τόν Μέλτον στό τηλέφωνο έκανε πώς jii 
στήν κάμαρά του, άλλά δέν έπήγε κ ι’ εφί1  ̂
άπό τήν πόρτα τής υπηρεσίας.

— Καλά τό άκουστικό τοΰ τηλεφώι 
πς>ύ βρέθηκε κατεβασμένο;

— Τό κατέβασε ή μαϊμού. Ό  σκηνοθει 
Τζών Ά μποτ έχει μιά μαϊμού πού έχει φ 
νεται τήν συνήθεια μόλις βλέπει τηλέφ» 
νά τρέχη νά κατεβάζη τό άκουστικό. 
αποκλείεται νά ξέρη νά βάζη καί τούς οι
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τες στις πόρτες. Λοιπόν εξαπέλυσαν τή 
μαϊμού κι’ έμπήκε στό δωμάτιο τοΰ Μέλτον 
από τον φεγγίτη, κατέβασε τό άκουστικό 
τοϋ τηλεφώνου, έβαλε τόν σύρτη στήν πόρ
τα κι’ έφυγε πάλι άπό τόν φεγγίτη.

— Μά δλα αύτά γ ια τ ί;
— Γιά νά πιστευθή πώς δ Μέλτον μπή

κε στο δωμάτιό του, πρόφθασε νά κατεβάση 
το άκουστικό τού τηλεφώνου καί πριν τη
λεφωνήση έξηφανίσθη μυστηριωδώς. Δηλα
δή, σάς επαναλαμβάνω, δλο τό ζήτημα ήταν 
νά γίνη φασαρία γύρω άπό τό ό'νομα τοϋ 
Μέλτον.

• Τίποτε δέν άποδεικνΰει δλα αύτά πού 
λέτε...

— Ά ν  έλθετε καί κάμετε μιά πρόχειρη 
ανακρισι θά πεισθήτε γιά τήν ακρίβεια τών 
οσων σάς είπα. Καί τώρα σάς αφήνω, τρέ
χω νά γράψω τό άρθρο μου.

Ό Ιάκωβος έγραψε μιά περιγραφή πρώ
τη; τάξεως γιά τήν εφημερίδα του καί είνε 
περιττό νά πούμε δτι ή άστυνομία δέν άρ
γησε νά πιστοποιήση δτι δλα είχαν συμβή 
δπως τά είχε μαντεύση δ ’Ιάκωβος 

Οι δυο σκηνοθέτη ι ώμολόγησαν δτι αύτοί 
είχαν σκηνοθετήση τήν έξαφάνισι τοΰ Μέλ
τον κι’ επλήρωσαν έ'να αρκετά μεγάλο πρό
στιμο γιά δλα δσα είχαν γίνει, άλλά δ Μέλ
τον ενθουσιασμένος ε ίπ ε :

— Ή  διαφήμησις πληρώνεται πάντα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
Ή  Ά π ό δ ρ α σ ις  τ οΰ  Κ ιν έζου .

— Έφθάσατε πάνω στήν ώρα, κύριε 
Ρομπέρ, είπεν ό κλητήρας μόλις είδε τόν 
νεαρό μας φίλο νά φθάνη στά γραφεία τοΰ 
«Παρατηρητοϋ».—Ακριβώς δτι σάς είχε 
ζητήση δ Διευθυντής.

Ά ντί άπαντήσεως δ ’Ιάκωβος ανέβηκε 
οΰο-δυο τά σκαλιά κι* έ'φθασε στό γραφείο 
τοΰ Διευθυντοΰ, ο δποιος τόν υποδέχθηκε 
μ’ ένα συμπαθητικό χαμόγελο.

— Καλώς τόν ’Ιάκωβο! σοΰ έχω πάλι 
μιά πρώτης τάξεως δουλειά! Ξέρεις τόν 
Τσάγκ-Λή ;

Τόν Κινέζο κατάσκοπο πού συνελή- 
<ρθη τις προάλλες;

— Ναί, έ'μαθα προ ολίγου δτι καθώς τόν 
μετέφεραν στήν άνάκρισι τό'σκασε. Πετάξου 
νά ίδ-ης τί συμβαίνει.

— Πολύ καλά, κύριε Διευθυντά.
 ̂ Καί συνειθισμένος πιά νά ένεργή άμέσως 

ο ’Ιάκωβος, εχαιρέτησε τόν Διευθυντή του

κ ι’ έκατέβηκε δυό-δυό τά σκαλιά δπως τά 
είχε άνεβή

Λίγα λεπτά άργότερα έ'να ταξί τόν μετέ
φερε στό Δικαστήριο, δπου ή πρώτη του 
δουλειά ήταν νά πιάση κουβέντα μέ τόν σω- 
φέρ καί τόν φύλακα τοΰ λεωφορείου πού με
ταφέρει τούς φυλακισμένους,

—Πότε άντιληφθήκατε σεις τήν άπόδρασι;
— 'Όταν φθάσαμε στό Δικαστήριο. Ά - 

νοίγομε τήν πόρτα τοϋ λεωφορείου καί τό 
βρίσκομε άδειο. Είχε τρυπήσει τήν καπότα 
καί είχε δραπετεύσει.

— Καλά, άπό ποιούς δρόμους περάσατε 
γιά νά πάτε στό Δικαστήριο ;

— Άπό τήν οδόν Σαίν Ζάκ, τή λεωφόρο 
Σαίν Μισέλ...

— Καί δέν βρέθηκε ούτε ένας διαβάτης ν ’ 
άντιληφθή τήν άπόδρασι ;

— Ούτ’ ένας.
— Κι’ δμως αύτοί οί δρόμοι έχουν πάντα 

κόσμο.
— Γ ι’ αύτό ακριβώς δέν καταλαβαίνομε...
— Μπορείτε νά μοΰ δείξετε τό λεωφορείο;

’Ελάτε νά τό ίδήτε.
Τοΰ έδειξαν τό λεακρορεΐο μέ τήν τρυπη- 

μένη καπότα κι’ άφοΰ τήν εξέτασε καλά δ 
’Ιάκωβος, έβεβαιώθηκε πώς είχε χρησιμο- 
ποιηθή μαχαίρι.

— Θά τοΰ χρειάσθηκε τουλάχιστον έ'να 
τέταρτο τής ώρας, είπε- πόση ώρα χρεια- 
σθήκατε γιά νά φθάσετε άπό τις φυλακές 
στό Δικαστήριο ;

— Σχεδόν είκοσι λεπτά τής ώρας.
— Καί δέν άκούσατε κανένα θόρυβο α

συνήθιστο ;
— Μά ξέρετε μέ τούς θορύβους τοΰ δρό

μου... (Ακολουθεί)
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£zov 'β ρ η μ ικ ο  δρόμο

"Eva πρω ΐ, πού (> ήλιος ελαμπε 
καί to αεράκι ερχότανε ε ρω μ ένο  
άπό τονς γειτονικούς κήπους,^ περ
νούσα άπό ενα ήσυχο, ερηαικο ύρο- 
μο. "Ενα συμπαθητιχ ) σπ ιτάκ ι 
έκίνησε τήν προοοχή μου . Τά παρά
θυρά  του έλαμπαν, καί ηοαν περι- 
τρυγιιριαμένα άπό λου ■ ούδια. ^

Σ ’ ενα άπό τά ανοιχτά παραθυρα 
καθόταν μ ιά πολΰ νόστιμη καί νέα 
κυρία ποΰ ατό πρόσωπο της καθρε- 
πτιζόταν ό ήλιος. Ποΰ και ποΰ 
κύτταζε έξω άπο τό παραθυρο, era  
χαριτωμένο, 6λόξαν Οο παιδάκι, που 
στόλιζε τ ψ  κουκλίτοα του με τρι
αντάφυλλα.

Καθώς πλησίασα το παιϋακι με 
κύχτ<Φ χμμογελώντας, μοΰ 'έγνεψε 
w ihin i, και μοϋ έδειξε τήν κουκλί- 
ταα του. Στό μεταξύ ή κυρία είχε̂  
βΜ στήν πόρ ια  τοΰ οπ ιτιοΰ κι 
έκύτταζε τό παιδάκι, ωσπου εκείνο 
γύρισε τήν είδε και έτρεξε στήν αγ
καλιά της.

Ή ταν νύχτα οταν ξαναπερασα 
άπό τόν ερημικό αύτό δρόμο. Ίά 
φώτα ήσαν σβυομένα κ ι ’ δλα τα πα 
ράθυρα σκοτεινά. Μονάχα στο γνω
στό μου σπ ίτ ι έκαιγε ενα τρεμον- 
λιαστό φώς κ ι ’ ενα σιγαλό κλαμμα 
παιδιού άχουγόταν.

J i v  μποροΰοα νά ιδώ μεσα^στο 
δωμάτιο, γιατί ο ί κουρτίνες ήσαν 
κατεβαομένες. Ποΰ και πον διεκρινα 
τήν σκιά μιάς γυνναΐκας ποΰ πη- 
γαινοήρχέτο βιαστικα. c

Μόλις προσπέρασα άνοιξε η πόρ
τα τον οπιτιοΰ, κ ι ’ ενας άνδρας 
βγήκε άπό μέσα. Τρεχοντας εφθασε 
οτό σπ ίτι τοϋ φαρμακοποιού που 
ή τ α ν  στήν γωνία, κι ’ έκτύπησε το 
κουδούνι τήςνυκτάς.

*  *  *Ό  ήλιος έλαμπε α τόν ουρανό δταν 
πέρασα γιά τρίτη φορά άπό τόν ίδιο 
δρόμο. Τά παράθυρα τοΰ γνωστού 
μου οπ ιτιοΰ ήσαν ανοικτά. Μερικός 
άνθρωποι πού περνούσαν απ  εκει 
στέκονταν, κϋτταζαν μιά στιγμή μέ
σα, κ ι ’ έφευγαν αμίλητοι.

Έ πληοίαοα κ ι ' έγώ στο γνωστό 
σπ ίτ ι. "Π ίπιζα νά ξαναϊδώ τήν μ ι
κρή μου φίλη πού μοϋ ειχε δείξει 
τήν κούκλα της.

Κ α ι τήν είδα . . . 
ήταν ξαπλωμένη σ ’ ένα κρεββατακι, 
οχι μακρυά άπό τό παράθυρο και 
φαινόταν σάν νά κοιμόταν. Μονάχα 
τό προοωπάκι τη ; ήταν τόσο χλωμό, 
και τά σταυρωμένα χεράκια της, 
τόσο χωρίς ζωή !

Γύρω της ήσαν λουλούδια, πολλά 
λουλούδια, πού θάλεγε κανείς πω : 
περίμεναν νά τά μαζέψί) για να στο- 
λίαη πάλι τήν κούκλα της.

Ή  κυρία πού είχα Ιδη άλλοτε 
στεκόταν μαυροφορεμένη σε μ ια  γω
νιά. Τό πρόσωπό της δεν φαινόταν. 
Τό είχε σκεπασμένο μ ’ ένα μαντήλι, 
κ ι ’ έκλαιγε, κ ι ’ εκλαιγε- ^

Τό παιδάκι μέ τά κατσαρα μαλ ■ 
λάκια ήταν για πάντα ξοπ'.ωμενο 
ατό φέρετρό του και γιά μόνο του 
στολίδι ειχε όλοτρόγυρά του τά ολό
δροσα λουλούδια.

Π ΑΠ ΑΓΑΛΛΑΚ Ι

Μ ιά  εκδρομή

Η ΑΝΟΙΕΙΣ

Ίδοΰ ή άνοιξις προβάλλει I 
Σκορπίζει γύρω μυρωδιά I 
καί χαίρονται μικροί, μεν^ ε ζ α } ύ  μας 
γέροντες, νέοι καί παιοια. I— >   ----

Αγαπητά μου παιδιά,
' °  |· * άλλο συμπατριω τάκ ι σας ποΰ

Τό α ιγόκλη μ α  μοσχοβολάει >«ί πλημμύρισε χαρά με τά ένθον-
• κ. λ  Μοτιχά του λόγιο.και γύρω μυρωδιά σκορπώ , Xo(W

καί μέ χαρά καί με τραγοιι) L
μαζεύουν τά παιδιά λουλούδι ψ·,

Ά & ήναι— Π ινδάρου 30 . τΩραι γ ραφ ε ίο υ  5 -8  μ. μ . π λ ή ν  Π έμπτης κ α ί Κ υ ρ ια κ ή ς .

  Ξ ύπνα!..... καί ένα δυνατό
σκούντημα μ ' έκανε νά βρεθώ ο
λόρθος στό ζεστό κρεββατάκι μου.

Ή  γιαγιά μου, δίνοντας μου τα 
ροΰχα μου, ε ίπ ε  :

— Οί φίλοι σου περιμένουν στην 
αύλή.

— Οί φίλοι μ ο υ ; !  Γ ια τ ί ; ! . . .  
“Αθελα θ ι μήθηκα τότε, πώς μα 

ζύ μέ τούς γίλονς μου καί τις φ ι
λενάδες μου, είχαμε μείνει σύμφω
νοι νά κάμωμε μιά μικρή εκδρομή 
οτό παληό τσιφλίκ ι■

Πήδηξα ά π ’ τό κρεββάτι μου 
και άρχισα νά ντύνοιμαι γρήγορα- 
γρήγορα. Σέ λίγο ήμουν έτοιμος. 
Α ρπάζω  τή βαλίτζα μου μέ τδνα 
χέρι και τή φωτογραφική μηχανή 
μέ τάλλο καί δρόμο γιά τήν αυλή.

Μόλις μέ είδαν οί φίλοι^ μου, με 
υποδέχθηκαν μέ μεγάλο ένθουσια-
ομό. ' t ,

— Βρέ καλός τόν νπναρα . . .
— Πρωΐ σηκώθηκε; ...
— Άκόμη νυστάζει; ! . . .  Χα. χα. 

χά . .
Σέ λίγο, σάν ταξειδιαρικα πουλιά 

βγαίναμε άπ* την πολι, και μ π α ί
ναμε στήν καταπράοινη πεδιάδα.

Τό θέαμα ήταν μαγευτικό.
Ά π ’ έδώ, τά στάχια κίτρινα σάν 

τό φίλντισι χόρευαν, στο φύσημα 
τοΰ άνέμου, ένα εξωτικό χορο.
Ά π ’ έκεϊ τά όλοπράοινα χορταρια 
φορτωμένα μέ τήν_ πρω ϊνή δρόοο 
έμοιαζαν σαν βασίλισσες παραμ ι -  
θιοΰ στολισμένες μέ ατίμητα πε
τράδια. Μ ,

Στή μέση τό ρυάκι ετρεχε σιγα 
σιγα ψυθυρίζοντας ένα γλυκό ερω
τικό τραγοΰδι στή μαγευμένη^ φύαι.

Τά πουλάκια καθισμένα ατά υπε
ρήφανα πυκνόφυλλα δένδρα,  ̂τρα
γουδούσαν και αύτά τον γλυκό ύμ 
νο πρός τόν δημιουργό . . .

παίζει δ βοσκός φλογέρα 
κ ι’ ήχολογάει ή φωνή 
στό δάσος πέρα ώς πέρα

αΧοόνια, μ ά ; γράφε*, περίμενε ένα 
\ιριοδικό πού ravai άλήθεια Έλ- 
ηκό και νάχη γιά τίτλο τή μ ά 
χη αυτή λέξι, ποΰ περιβάλλει μέ 
ί γράμματά της δλον τόν παιδά- 
νμο τον τόπου μας κ ι ’ άντανα- 
α κάτι άπό τήν ομορφιά του.»
Τό συμπατριωτάκι σας αύτό είναι 

10 τό Άργος, άλλο μας γράφει 
*ό χήν Κρήτη, άλλο άπό τήν Κ έρ- 

άλλο άπό τήν Θεσσαλονίκη,

Τάηδόνι πάνω στό κλαδάχι 
ψάλλει ωραίο τραγουδάκι 
κ ι’ ή πεταλούδα ή χαρωπή 
φ ιλε ϊ τά ρόδα σάν τρελλή 

— ο—
Κάτω άπ’ τό φουντωτό xllj*0 Κ<ιβάλλα, άλλο άπό

, . ς Πατρας και ουτω κα&'εξής,
ίτοι οιγά-οιγά ό κρίκος τής φι- 

περιοφίγγεται, γνρω άπο * Τά 
ληνόπονλα» που ονειροπολούν νά 

Itvovv μιά μέρα τό κέντρον μιας 
πανελληνίου παιδικής φ ιλίας.

Πεταν οί μέλισσες τρελλέςΐ ‘̂ ’αΰτό  ̂δμως δέν μας άρκοΰνε
Μ  ̂ Η01>Λ1> τ n  c itijn  n /τί ..)'WM vat

τόν Πλάστη λές υμνολογοίΗ αναμεταξύ τους, θέλουμε νά
Ρ δοΰμε διά μέσου τοΰ περιοδικού 

’Απρίλιος 19οο os άνταλάσσονν τις σκέψεις
Κωνστ. Μαλακούτη; 'ς· ™<Χ“β<>ΰν νά εμβαθννουν

ν̂ας οτην ψυχη τοϋ άλλου, ωοτε 
— Λντο τόν τρόπο , αοχετα με την

Ό  ήλιος λαμπερός *Α β» ™ XT · ^  ™' ο,’ιοπνό» π 10 αλλο να γεννηθή εναςφανός, στον καθαρό ουρανο* ^  I
« ί  f fiiirnr IlflVKVU8VOC TO . “  S t/

τά λούλουδα f
κι δλες οι χαρωπές φωνε. ,α ΐ)βονν α'ε μεγαλείτερη έπικοινω-

ρωνε κ ι ’ αυτός μαγευμενος ι « κ  ■ των παιδιών τήςβ ■ αί_________ .·. ;„r.AR„U ί  πο/.εως με την αλλη, της μιας
νρά; τής 'Ελλάδος μας μέ τήν 

"Κύτταζασάν τρελλός, πό« V της f  ευρά και νά γνωρίσουν 
ξιά καί πότε αριστερά κι' « 0 * ·  Ι α  !δ™*α « ί  9 »* -

σάν θαμπωμένος.
Χωρίς νά το καταλαβω

>* V *οοζίες τους τ ις ψυχικές τους νο-

φθάση στό παλιό - τσιφλίκι. ■< ουννενόηαι; πού λίγο
α&ς περίμενε άλλη παρέα. να γεννιέται μεταξύ
h Μέ τά παιγνίδια, μ ε τ ’ άστ* > ™διων μας ποιος ξεΰΒι αν δεν
τούς χοοοΰς ή ημέρα πέρασε n f {/ ‘“ ^  ^νναμη σπου-
ρα κ α ί ' δταν π ιά ό ήλιος λν, δανικός ουναισθισμος
νο; άποχαιρετοΰσε τό φώς τή; W  y e  κάποιο απο-
ηας καί ο ί χρυσές αχτίδες τον, i W  κ,α °̂· , , ,
δ ε υ α νά π α λ α τά  ταξειδιάρικα ψ ο  περιμένουμε απο χα μ ικρά
νεφάκια τότε κ ι ’ έμεΐς \ Ε^ ο π ο υ λ α ,  αγόρια η κορι-
τούσαμε τόν τόπο ποΰ μάς Ψ ^  °™} ο τίτλος^ τοΰ
νησε, γυρίζοντας στήν πάλι μ  Η*»® τοαο, τα εν:■ * voiaC£l> να μπόρεση πραγματι να
y°V Καβάλλα 1 0 - 3 -  ί ί  'ίχοχρίνεται οτό σκοπό του.

E Y S T P .  ΧΑΣΠΑΡ Η ΦΙΛΗ ΣΑΣ

dJMnJoypcKpia μας
’Επειδή πολλά παιδιά τών έ- 

παρχιών δέν είχαν κατορθώση 
νά προμηθευθοϋν εγκαίρως τά 
δύο πρώτα φύλλα τοϋ περιοδι
κού μας, εϊμεθα πρόθυμοι νά 
τούς τά στείλωμε δωρεάν «α ί νά 
τούς έπκρέψωμε νά λάβουν μέ
ρος καί είς τούς δύο διαγωνι
σμούς πού έ'χομε προκυρήξη.

Εύχαριστοΰμε θερμά τήν μι
κρή μας φ ίλη Ν τίνα Θ εοφ ιλο- 
π ο ύ λ ο υ  γιά τά παραμύθια της, 
άλλά δυστυχώς δλα είνα ι πολύ 
γνωστά καί ή Σελίς Συνεργασίας 
Φίλων φιλοξενεί μόνον κομμά
τια πού νά μήν έχουν ξαναδη- 
μοσιευθή.

Π αναγ ιώ την Κ οροβ έσην . Σοϋ 
έστείλαμε τά δύο πρώτα φΰλλα 
καί χαιρόμαστε πολύ πού σοΰ ά
ρεσε τό περιοδικό μας. Τ ις λύσεις 
σου τις περιμένομε γιά νά περι- 
ληφθής στόν διαγωνισμό.

Θά είδες δτι Ινεκρίθη τό ψευ
δώνυμό σου, Μ ικρέ Κ ρ ιτή , καί 
δημοσιεύομε και κάτι δικό σου.

Ν ίκον Π ολίτην. Δέν εχομε 
καμμιά αμφιβολία πώς θά σοΰ 
άρεσε πολύ ό πρωτότυπος δια
γωνισμός μας καί περιμένομε νά 
λάβη; μέρος σ’ αύτόν. Ά λλος 
Πολίτης δέν υπάρχει, τό δνομά 
σου γράφηκε δυό φορές άπό τυ
πογραφικό λάθος.

Μ ήτααν  Γ εω ργαντά .Μέ πολλή 
μας εύχαρίστησι διαβάσαμε τήν 
ένθουσιώδη υποδοχή πού έκαμες 
στά «'Ελληνόπουλα» καί μήνάμ- 
φιβάλης πώς θά κάνωμε πάντα 
δτι μποροΰμε γιά νά σέ ικανο
ποιούμε·

Α ικα τερ ίνη ν  Σ βορώ νου . Δη
μοσιεύομε κάτι δικό σου καί 
περιμένομε παιδικά πνεύματα 
καί πνευματικές ασκήσεις δπως 
μάς άναγγέλεις. Σ’ εύχαριστοΰμε 
πολύ πού μάς διαβάζεις καί σοϋ 
άρέσομε.

Οί λεξίγριφοι πού μάς στελ- 
νβις, ‘Ε λληνόπουλο , δέν είναι 
δημοσιβύσιμοι, γιατί οί στίχοι 
σου δέν έχουν διόλου ομοιοκα
ταληξίες. Θά λάβωμε ύπ’ δψβι 
τήν αργοπορία τής αποστολής

τοϋ 3ου φύλλου καί θά δεχθοΰ- 
με τις λύσεις δσων καθυστέρη
σαν γ ι ’ αύτό.

Ό  τακτικός μας αναγνώστης 
Γ. Κ. Βρεττός μάς έστειλε άπό 
τή Χαλκίδα αύτό τό γράμμα: 
«Α γαπητά  μου 'Ελληνόπουλα

«Μέ μεγάλη μου χαρά είδα τήν 
έξέλιξί σας: αύξησι σελίδων,
πλουτισμό τή? ύλης κτλ. Ίδίο>ς 
ευχαριστήθηκα γιά τήν προσπά
θεια  σας νά επικοινωνήσουμε 
μέ τά 'Ελληνόπουλα τής Α μερι
κής καί περιμένω μέ ανυπομο
νησία τις διευθύνσεις γιά νά 
γράψω».

Συγχαίρομε τόν μικρό μας 
φίλο, γιατί ε ίνα ι ό πρώτος πού 
εκφράζει τήν επιθυμία νά έπι- 
κοινωνήση με τά 'Ελληνόπουλα 
τής ’Αμερικής καί έχομε ύπ’ 
δψβι μας νά τοΰ δώσωμε διευ
θύνσεις μόλις μάς σταλούν.

Ε ιρήνην  Τ αετσενάκη . Έγρά- 
ψαμε δλους τούς συνδρομητάς 
πού μάς υποδείξατε, έλάβαμε τά 
άντίτιμα καί σάς ευχαριστούμε 
πολύ.

Β α σ ίλ ε ιο ν  Β ου λ γα ρ οχ τό νο ν .Σ ’
εύχαριστοΰμε πολύ, σοΰ έγκρίνα- 
με τό ψευδώνυμό σου.

”Α λκιμον. Σοΰ έγκρίναμε τό 
ψευδώνυμό σου καί χαιρόμαστε 
πού τό περιοδικό μας εγινε ό ύ -  
χώριστος σύντροφός σου.

Τις λύσεις τοϋ 2ου φύλλου 
δέν τις έλάβαμε, άγαπητή Δ ιάνα, 
καί λυπούμαστε πολύ. Ξαναστεί- 
λε τις άν θέλης κ ι’ άς μή συν- 
οδεύωνται μέ δελτίο, άφοϋ μιά 
φορά τό είχες στείλει τό δελτίο 
σου κ ι’ έχάθηκε μαζύ μέ τις 
λύσεις.

Στείλε τό δικαίωμα έγκρίσειος 
γιά νά έγκριθΰ τό ψευδώνυμό 
σου, Π αναγ ιώ τη  Κ οροβέση .

Κι’ έσύ,άγαπητέ ' Υ άχ ιν& ε,γ ια 
τί δέν μάς ξαναέστειλες λύσεις. 
Δέν φ&άνει νάσαι συνδρομητής 
μας πρέπει καί νά λαμβάνηε μέ
ρος στήν κίνησι.

Συγχαίρομε καί σένα, Προμη
θ έα , πού έσπευσες νά ένδιαφερ- 
θής γιά τά 'Ελληνόπουλα τής 
Αμερικής καί θά σοϋ δώσωμε
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διευθύνσεις παιδιών τής ’Αμερι
κής μόλις τις άποκτήσωμε.

Έλάβαμε άργοπορημένες λΰ· 
σεις καί δελτία χαράς τοϋ 1ου 
φύλλου άπό τούς Έδουάρδον 
Βράτιτς καί Αικατερίνην Σβορώ- 
νου. Έ πίσης λύσεις καί δελτία 
χαράς τοΰ 2ου φύλλου άπό τούς 
Κ. Κωνσταντάτον, Δ. Παπακώ- 
σταν, Αίκατβρίνη Σβορώνου, Μή- 
τσα Γεωργαντά, Έδουάρδον Βρά
τιτς.

Έλάβαμε λύσεις καί δελτία 
χαράς τοϋ 3ου φύλλου άπό τούς 
Ν. Πολίτην, Ευτυχία Θεοφιλο- 
πούλου, Μήτσα Γεωργαντά, Η 
ρακλή Παπαδατον, Αικατερίνη 
Σβορώνου, Κ. Ζαγγογιάννην, Κ. 
Κωνσταντάτον Γ. Ζητρίδην, Γ. 
Αιβιεράτον. Λ. ’Αντανασιώτην, 
Μ. Γρηγοριάδην, Β. Μελάν, Μ. 
Αευκαδηνόν, Κ. Χατζηαθανα- 
σίου, Π. Μαλακούιην, Δ. Παπα- 
κίόσταν, Κ. Βρεττόν, Λένα Άρ- 
γυριάδη, Λιλή Φάρου, Γ. Πανά 
Δανάη Παυλίδου, Έδουάρδον 
Βράτιτς.

ΔΙΑΓΩ ΝΙΣΜΟ Σ ΛΥΣΕΩ Ν  Α \  ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Όποιος γράψει 10 συνδρο
μητής θά πέρνει τό φΰλλο 
δωρεάν γιά ένα χρόνο.

Ή  αρχή  στό  π ρώ το  φ ύλλο . Δ εχόμενα λ ύ σ ε ις  εως ΙΟ Ί ον ν ίη

'έΤΙωο τον ενα στον cijlJIo
"Οροι συμμέτοχης 1-20 λέξεις δρχ 

8 και γιά κάΦε έπ ί πλέον λέξη 50 λε 
πτά.

Ζήτω τά «Ελληνόπουλα»! ’Αλ
ληλογραφώ μέ δλους-ες. Ένδια- 
φέρομαι γιά διάφορα νομίσματα 
γράψατε μέσω τής στήλης αυ
τής. Ζήτωσαν οί "Αλκιμοι, ή νέα 
γενεά. "Α λκιμος

Ελληνόπουλα.
Μέ τήν έγκρισι τοΰ ψευδωνύ

μου μου, έρχομαι νά σάς γνω
στοποιήσω δτι άπό σήμερα πέρ- 
νω κ ι’ έγώ μέρος στήν κίνησι τοΰ 
περιοδικού.

‘Ο Μ ικρός Κ ρ ιτή ς

25. Ε π ιγ ρ α φ ή

Ε Δ Π Τ Ν
Ν Δ Λ I Α
Ο Τ Λ Α
Α Η Α

Ζητείται ή άνάγνωσις
'Α λκ ιμ ο ς

26. Α ίν ιγ μ α
Σχήμα γεωμετρικό 
Εύθύς θά σχηματίσης 
"Αν σ’ ενα ζώο τρωκτικό 
σάκκο, λύτα μου, κόλλησης. 

Κ . Χ ατξηα& ανασίου

27 Γ ρ ίφ ο ;
Γαλλία ι- 

Ό  "Ισο Ά,γγλία ς 3 ®
Ελλάς ητορ 

Μ. Α ευκαδ ινός

28. Έ λ λ ιπ ο α ύ μ φ ω ν ο ν
α — εηοουα — ειαι — ο — αιεο 

αιιο—ειοιο—ου—εεοη—οε—ει — 
η—εαα "Ελεν

29. Σ κ ά λ α
Σ . . .  ς =  νήσος Αιγαίου
Σ . . . .  ς == δικτάτωρ Ρώμη
Σ  ς =  νήσος Έλλάδι
Σ  ς =  Φιλόσοφος
Σ ...............ς =  ποταμόςΜ. 'Ασία
Σ .................ς = ’Αθην. Στρατηγί

Β. Π αυλίδη ;
30. Φ ω ν η εν τό λ ιπ ο ν

πτξν—μν—κσν—δ
Α. Ά ντα νά σ ιώ τη ;
31. Ρ όμ βος

+  =  γράμμα
. +  . =  σύνδεσμος

. . +  . . =  μυστήριον
. +  . =  χρονική μονά

+  =  Υ δ ά μ μ α
Καθέτως οί σταυροί θεός 

Π απαγαλλάκ ι
32. Λ.6ξίγριφο ;

’Από πόλι τής ’Ασίας 
άφαιρεΐς τήν κεφαλή,
Καί, φυλάξου, άν έπιφέρης 
Μιά διπλή μεταβολή

Ε λληνό π ου λ ο

ΤΑ Β Ρ Α Β Ε ΙΑ  MAX ΤΟ Υ Α '. Α ΙΑ ΓίίΝ ΙΧ Μ Ο Υ

'βρκριαεις if ενδω νόμων
Δικαίωμα έγκρίσεως ψευδωνύμου 

γιά δλον τόν χρόνον δρχ. 10. Πλάϊ στό 
ψευδώνυμο γράφεται τό ψηφ ίον α 
δταν πρόκειται γ ι ’ Αγόρια καί κ δταν 
πρόκειται γιά  κορίτσια.

Έγκρίνονται τά ψευδώνυμα 
Βασίλειος Βουλγαροκτόνος (α) 
"Αλκιμος (α).

Ό  πρώτος μας διαγωνισμός 
λύσεων θά διαρκέση τρεις μή
νες δηλαδή ώς τις 25 ’Ιουνίου. 
Θά δεχόμεθα λύσεις ώς τις 25 
’Ιουλίου καί τ’ αποτελέσματα θ ’ 
άναγγελθοΰν στό φύλλο τής 10 
Αύγούστου.

Β ραβ ε ία  π ρώ τη ς  σε ιρά ς  (ή λ ι-  
χ ία  12 ετών κ α ί ανω )

Α ’. "Ενας τόμος τής εκλογής 
τοΰ λύτου άπό τήν Παιδική Β ι
βλιοθήκη Έλευθερουδάκη.

Β'. "Ενα είδος γραφείου τής 
εκλογής τοΰ λύτου άπό τό χαρ- 
τοπωλεΐον Μαρίνου Βουλής 5 
αξίας 10 δρχ.

Γ '. "Ενα είδος γραφείου τής 
εκλογής τοΰ λύτου άπό τό αύτό 
χαρτοπωλεΐον αξίας 25 δρχ.

Β ρα β ε ία  δευτέρας σε ιράς  (ft
λ ικ ία  12 ετώ ν κ α ί κάζα

Α'"Ενα παιχνίδι άπό τό και»· 
στημα Μαγγιώρου καί Powi 
πούλου.

Β'. Έ να  κουτί Μπισκότα Πϊ 
παδοπούλου.

Γ '. "Ενα κουτί σοκολάτες Ίο*

Μή παραλείπετε νά κόβετε ιί 
δ ελ τ ία  χαρας γιά  νά λάβετε μί· 
ρος στό διαγωνισμό ποΰ έπρο 
κυρήξαμε καί νά ίδήτε δημοσι
ευόμενοι μέ τό δνομά σας τά ε? 
γα σας ποΰ θά έγκριθοϋν.

Στόν διαγωνισμό αύτό θά ).«· 
βουν μέρος αγόρια καί κορίτο» 
κάτω τών IV ετών πού θά εχοιη 
στείλει τά 8 δβλτία τών όκβ 
πρώτων μας φύλλων καί ί 
στέλνουν γιά εγκρισι θά γράφ 
άπό πάνω. Γ ιά τόν  διαγώνιας 
τή ς  Μ εγάλης Χ αρας.


