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ΣΠΙΤΙ ΚΟΡΙΤΣΙΟΥ
να ευγενικό κάλεσμα μας έ'φερε δλους 

τούς αντιπρόσωπόος τοϋ τϋπου στήν οδόν
Νάξου 56, δπου στεγάζεται «Τό Σπίτι τοΰ 
Κοριτσιού», τό φιλάνθρωπο αυτό ίδρυμα 
ποΰ πρέπει νά παρουσιάσωμε στούς μικρούς 
άναγνώστας μας, γιατί πρέπει νά ξέρουν 
ο,τι ωραίο κι’ ευγενικό γίνεται στόν τό
πο μας.
! «Τό Σπίτι τοϋ Κοριτσιού» είνε ενα ίδρυ
μα πού δέκα ολόκληρα χρόνια τώρα εργά
ζεται χωρίς θόρυβο καί δίνει περίθαλψι σέ 
;J20—140 κορίτσια απροστάτευτα.

Τά βοηθεϊ νά σπουδάσουν, τούς προσ
φέρει άσυλο, τά οδηγεί στά πρώτα τους βή
ματα καί υστέρα τά παραδίδει στήν κοινω
νία νά ζήσουν μέ τήν εργασία τους. 
j Μιά Ιπαρχιωτοπούλα θέλει νά σπουδάση 
πήν ’Αθήνα καί δέν εχει τά μέσα νά ζήση_ 
μόνη της ; Πηγαίνει στό «Σπίτι τοΰ Κορι
τσιού» δπου πληρώνοντας έ'να τιποτένιο 
ποσό τόν μήνα, βρίσκει κατοικία, τροφή 
καί ένα περιβάλλον οικογενειακό, μία μη
τρική περίθαλψι πού τήν κάνει νά ξέχνα 
κώς βρίσκεται «στά ξένα». Δέν μπορεί να 
πληρώνη ούτε τά λίγα αύτά δίδακτρα ; Τήν 
δέχονται στό «Σπίτι τοΰ Κοριτσιού» έντε- 
Ιλώς δωρεάν μέ μόνη τή διαφορά δτι είνε 
αναγκασμένη νά εργάζεται στό «Εργαστή
ριο Κεντημάτων» δπου μαθαίνει νά κέντα 
Βαι δέν αργεί καί νά κερδίζη άπό τήν ερ- 
Βασία της.

Μέ τόν καιρό θά λειτουργήση στο «Σπίτι 
οϋ Κοριτσιού» πλήρης Επαγγελματική

Σχολή, τής οποίας αί βάσεις ετέθησαν ήδη 
μέ τό «Έργαστήριον Κεντημάτων* πού δι
ευθύνει ή μεγάλη ΈλληνΙς έμψυχώτρια κ. 
’Αγγελική Χατξημιχάλη.

Μάς εδόθηκε ή ευκαιρία νά έπισκεφθοΰ- 
με τό ίδρυμα καί είδαμε σέ πόσο ωραία 
οικογενειακή ατμόσφαιρα ζοΰν τά κορίτσια 
πού ζητοΰν άσυλο στό «Σπίτι τοΰ Κορι- 
τσιοΰ».  ̂ ■

Πρώτα άπ’ δλα τό κτίριο είνε κτισμένο 
σέ μιά ώραιοτάτη τοποθεσία. Ά πό τό πίσω 
μέρος έχει δλο τό Γαλάτσι καί μπροστά α 
νοικτό ορίζοντα. Οί κοιτώνες του είνε εύ- . 
ρύχωροι, φωτεροί, μέ μεγάλα πλατεία πα
ράθυρα καί άπαστράπτοντες άπό καθαριό
τητα. Ή  τραπεζαρία μεγάλη, τό φαγητό 
θρεπτικό καί υγιεινό καί μιά μεγάλη ταρα- 
τσα πρόκειται νά χρησιμοποιηθή αργότερα 
γιά ήλιοθεραπεία.

Τά κορίτσια πού είδαμε έχουν δλα τ̂ό 
ύφος εύτυχισμένο. Τά προσωπάκια τους εινε 
ροδοκόκκινα, γιατί δέν τούς λείπουν ούτε οί 
εκδρομές ούτε οί περίπατοι καί ζ°ύν^ δλα 
μαζύ σάν μιά μεγάλη αγαπημένη οικογένεια 
υπό τήν μητρικήν επίβλεψιν τής αφοσιωμε- 
νης διευθυντρίας τοΰ 'Ιδρύματος δ-δος Ε.
Καράλη. α

Καί τώ^χ πού έμάθαμε δπως δηποτε τι 
είνε «Τό Σπίτι τοϋ Κοριτσιού» πρέπει νά 
μάθωμε καί ποιες είνε οί κυρίες πού εργά
ζονται μέ τόση άφοσίωσι γιά τό ώραΐο και 
φιλάνθρωπο αύτό έργον.

Τό Συμβούλιον τοΰ «Σπιτιού τοϋ Κορι- _



τσιού» άποτελεΐται άπό τάς κυρίας Ελένην 
Σιφναίου, πρόεδρον, Αγγελικήν Χατζημι- 
χάλη, πρόεδρον τής Επαγγελματικής Σχο
λής και τοϋ τμήματος ένισχύσεως τής Βιο
τεχνίας στάς επαρχίας, Σ. Δριτσα, Π. Ιναι- 
ρη, αντιπροέδρους, Ά θηνάν Γιανιοϋ γεν. 
γραμματέα, Α. Μπερλή, ταμίαν καί τας κυ
ρίας Έ λ. Γαζή, "Ελλην Κουλουρά, Ά ρ. 
Ψάλτη, Φ. Καράλη, Δ. Παπακωνσταντίνου, 
Α. Καλαμίδα, Οΰρ. Μποσταντζόγλου, Μ. 
Γιαννακοποΰλου, μέλη τοϋ συμβουλίου.

Είς δλας αρμόζει ενας μεγάλος έπαινος 
-γιά δ,τι είδαμε καί πρέπει δλοι μας νά βοη- 
ί)ήσωμε γιά τήν εύόδωσι τοϋ ωραίου αυτοϋ 
βργου.

Και πριν τελειώσωμε, ολίγα άκόμη λόγια 
•γιά τόν «Ξενώνα τής Γυναίκας» πού λει
τουργεί κα'ι αύτός στό «Σπίτι τοΰ Κορι
τσιού» καί εχει τόν ωραίο προορισμο να 
προσφέρη άσυλο σέ διανοούμενες ηλικιωμέ
νες γυναίκες πού στεροΰνται τών μέσων γιά 
νά ζήσουν. 'Η πρώτη τρόφιμος τοϋ «Ξενώ· 
νος» είνε ή παλαίμαχος διηγηματογραφος 
ν.. ’Αρσινόη Παπαδοπούλου.

Τά σημερινά παιδιά δέν ξέρομε άν δια
βάζουν άκόμη τά εύμορφα διηγήματά της, 
μά δλοι έμεΐς πού δέν είμαστε πιά παιδιά, 
θυμούμαστε πάντα τά παιδικά μας χρονιά 
πού τά λίκνισαν τά διηγήματα τής ’Αρσι
νόης Παπαδοπούλου, γι’ αύτό ευγνωμονούμε 
τό «Σπίτι τοΰ Κοριτσιοΰ» πού είχε τήν έμ- 
πνευσι νά δεχθή ώς πρώτην τρόφιμόν του, 
τήν παλαίμαχον φίλην τής παιδικής μας η
λικίας καί νά τής προσφέρη ενα περιβάλλον 
ευθυμίας άνάμεσα στή νεολαία, γιά τήν ο
ποίαν τόσο έργάσθηκε.

’Μ νέκδοζα
Ο ί 3Κόρες ένός 'Ί7€ρωος

Ένώ·ό ’Επαμεινώνδας έξέπνεε, έ'νας επι- 
«τήθιος φίλος του άνεφώνησε :

— Γιατί νά άποθνήσκης χωρίς άπογό- 
Iνους !

Καί ό ’Επαμεινώνδας εύρήκε τήν δύναμι 
νά άπαντήση:

— ’Αδίκως λυπάσαι, άφίνω δυό αθάνα
τες κόρες, τάς έν Λεΰκτραις καί εν Μαν- 
•ανείςι νίκας.

Τά ωαράξενα ζης 
Γιατί ξεριζώνει ή θύελλα τά μεγάλα δέν

δρα καί δ'χι τά μικρά ; .1
Τό σκεφθήκατε ποτέ αύτό : "Οτι ή θυε*· 

λα ξεριζώνει καί ρίχνει μεγάλα δένδρα «  
δέν θίγει διόλου τούς θάμνους καί τα μι 
κρά δένδρα ; ’Αλλά καί έκτος αύτοΰ υπό» 
χουν καί μεγάλα δένδρα που δεν τα ιτειριι· 
ζει διόλου. Γιατί ; Όλο τό μυστικό εγκειτ* 
στό είδος τοΰ ξύλου μερικών δένδρων που if f 
ελαστικότητα, ένώ άλλων δένδρων δεν εχει 

Δένδρα πού δέν έχουν καμμιά ελαστικό; 
τητα, δπως ή δρΰς λ χ. ξεριζώνονται noli 
εύκολα μέ ενα δυνατό άνεμο, ένώ ενας 
μ νος ή έ'να δενδρύλιο άντέχει, γιατί εχει £ 
λαστικότητα.

Αύτό μάς θυμίζει έ'να μύθο τοΰ Λαφοϊ 
ταίν πού παρομοιάζει τους ανθρώπους |ΐ 
τά δένδρα. 'Υπάρχουν οί δυνατοί, οϊ άχβρ
πτοι, πού αντιμετωπίζουν κάθε κτύπημα ή
τύχης, άλλά έπειδή στεροΰνται εύλυγισίο 
χαρακτήρος, έρχεται στιγμής πού θά κατι 
βληθούν, ένώ τουναντίον εκείνοι πού ξί 
ρουν νά προσαρμόζωνται μέ τις περιστ» 
σεις, κατορθώνουν καί άντεπεξέρχονται.
cT iaz i όεν ε ίνα ι cοοζε τίβυχη ή δάΛα,Μ 

Κάποτε μάς φαίνεται εντελώς ήσυχη 
θάλασσα, καί δμως άν προσέξομε τήν ε* 
φάνειά της θά ίδοΰμε δτι εχει πάντοτε μ 
κρά κυματάκια, τοσο μικρά, που εινε οϊ™ 
δον άόρατα, άλλά άκόμη καί δταν τά μώι 
μας δέν μπορούν νά τά ίδοΰν, τά κύματα 
φίστανται. Τά κύματα αύτά τά κάνει δ ά 
μος καί άν δέν υπήρχε άνεμος δέν θά 
πήρχαν ούτε αύτά. Πώς θα εξηγησωμε 
μως τό δτι υπάρχουν μεγάλα κύματα άκό 
καί δταν δέν φυσάει διολου άνεμος ; Το 
ξηγοϋμε δτι τά κύματα είνε συνέπεια ff 
μου, ό όποιος θά εχη φυσήξει κάπου άΓ 
καί έχουν ήδη διατρέξει ένα μεγάλο διάστ 
εως δτου φθάσουν είς τό σημεΐον δπου 
σκόμεθα έμεΐς.

Καταφανής άπόδειξις οτι τα κύματα ει 
συνέπεια τοϋ άνέμου είνε καί τό εξής : 
λίγα μόνον μέτρα υπό τήν επιφανειαν, 
θάλασσα είνε απολύτως ήρεμη. Ή  επίδι 
σις τοϋ άνέμου δέν γίνεται αισθητής «ι 
βαθύτερα τής έπιφανείας, γ ι’ αύτό καί ή. 
γαλειτέρα άκόμη θύελλα δέν κατορθοί 
νά έπηρεάση παρά μόνον τήν επιφάνεια 
θάλασσας, κι5 άφίνει άπολύτως άνεπηι 
στα τά βαθύτερα στρώματά της.

FYPO ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΑΙ
Νόμιζα πώς είχαμε πιά τελειώσει καί καθώς 

ήμουν αρκετά κουρασμένη άντίκρυσα μέ πολΰ 
εύχαρίστησι τήν πόρτα τής Άκροπόλεως. Μά τά 
παιδιά ε ίνα ι ακούραστα καί σάν τά φλογίζει ή 
περιέργεια γιά τή γνώσι ποτέ δέν χορταίνουν. Ό  
φάνης είχε μάθει στά θρησκευτικά του, πώς έξω 
στήν Άκρόπολι κ ι’ άπό έ'να βράχο μίλησε ό 
Απόστολος Παΰλος στούς ’Αθηναίους κηρύσ

σοντας τόν Χριστιανισμό. "Έπρεπε νά τοΰ τόν 
δείξω.

—Νά, έκεϊ ε ίνα ι ό βράχος πού λές, ή Πνύκα 
. . . άπό κβΐ πριν άπό τόν Παΰλο μίλησαν τόσοι 
ρήτορες στούς ’Αθηναίους . . . μέ τά λόγια του 
«άστραφτβ κ ι’ έβρόντα καί συνβτάραζε τήν Ε λ 
λάδα» κι’ ό Δημοσθένη; πού κατακεραύνωνε μέ 
τή ρητορική όρμή του τό Φίλιππα, τό βασιληά 
τής Μακεδονίας . . . Ό  άλλος βράχος απέναντι 
ίΐναι ό Ά ρειος Πάγος τό υπαίθριο κ ι’ ανώτατο 
δικαστήριο τών ’Αθηναίων.

"Εξαφνα ό Φάνης άντίκρυσε τό Θησείο.
—Νά κι’ ένας άλλος Παρθενώνας κε ϊ κάτω...
—Είναι τό Θησείο καί καλά τό παρομοίασες μέ 

τόν Παρθενώνα. ’ Εχει τό ίδιο σχέδιο, μόνο πώς 
είναι μικρότερο . . . Κ ι'ε ίν α ι κ ι’ αύτό δωρικού 
ρυθμοΰ . . . Μά λάθος τό λένε Θησείο. Ε ίναι 
ναός τοΰ Η φαίστου.

—Τοΰ Η φαίστου, τοΰ Θεοΰ τής φωτιάς ;
— Ναί Φάνη . . .
—Καί τά όστά τοΰ Θησέως πού τάφερε ό 

μων άπό τή Σκΰρο, ποΰ τάχανε θ ά ψ ε ι ;
—Στό άληθινό Θησείο *ού δέν 

ξέρουν άκόμα ποΰ βρίσκεται . . .
Στήν αρχή νόμισαν πώς ήταν 
αυτός ό ναός γ ι ’ αύτό τοΰμεινε 
καί τοΰτο τ ’ δνομα.

Είχαμε πιά κατεβή στό άλσος 
πού χρησιμεύει γιά  περίβολος 
αχόν ιερό λόφο. Μά καθώς πή
γαινα πρός τή στάσι τοΰ τράμ, 
τά μάτια τοΰ Φάνη πέσαν στά 
ρωμαϊκά ερείπια, πού σκεπά
ζουν άπό τό δρόμο τό Ώδεΐον 
Ήριόδου τοΰ ’Αττικοϋ. Μ’ ένα 
πήδημα βρέθηκε δίπλα καί κύτ
ταξε μέσα.

—Έ να Θέατρο... ένα αρχαίο 
θέατρο, θείτσα! . . Μήπως ε ίνα ι 
το θέατρο τοΰ Διονύσου πού 
έπαιζαν τά άρχαΐα δράματα;

* —Ό χι, Φάνη . . .  αύτό είνα ι 
ρωμαϊκό, τδχτισε ένας Ρωμαίος 
φιλέλλην, ό ’Ηρώδης, στ’ δνομα

Κί-

τής γυναίκας του Ρηγίλλης . . . καί λέγεται Ώ - 
δεϊον Ήρώδου τού Ά ττικοΰ. Τό Διονυσιακό θέ
ατρο είνα ι πιό κάτω. Θάρθουμε μιάν άλλη μέρα 
νά τό δοΰμε . . , έλα τώρα νά πάρουμε τό 16 . . . 
νάτο πούρχεται . . Τά πόδια μου δέν άντέχουν 
στήν κούρασι πιά.

Μά ό πονηρός Φάνης κατάστρωσε άμέσως τό 
σχέδιό του.

—Θείτσα μου, σέ παρακαλώ ας καθίσουμε λίγο 
σέ κείνο τό καφφενεδάκι. Διψώ πάρα πολύ.

Καθίσαμε μισή ώρα, φάγαμε άπό ένα λου
κούμι, καμαρώσαμε τήν Άκρόπολι άπό κάτω 
κ ι’ άλήθεια, δταν σηκωθήκαμε ή κούρασι μοΰ 
είχε περάσει . . .

—Ά ς  είναι, Φάνη, τά κατάφερες μιά χαρά·.. 
Παμε τώρα καί στό Διονυσιακό θέατρο νά τε
λειώνουμε σήμερα δ,τι έχουμε νά δοΰμε γύρω 
άπ’ τήν Ακρόπολη. Γιατί μέ τήν άρχαιολογική 
μανία πού σ’έπιασε έχομε κ ι ’ άλλα «ολλά νά 
έπισκεφθοΰμε. Σέ λίγο καθισμένοι στά μαρμά
ρινα καθίσματα τοΰ ώραίου Διονυσιακού θεά
τρου μιλούσαμε γιά τήν ιστορία του.

—Στήν άρχή, Φάνη, τό πρώτο θέατρο ήταν 
ένα άμάξι, πού γύριζε στήν πόλι καί παράσταινε 
δπως σήμερα κάνουν μερικοί πλανόδιοι καραγ
κιοζοπαίχτες. Αργότερα έγινε κ ι’ ένα ξύλινο θέα
τρο έδώ σ’ αύτό τόν ιερό χώρο τοΰ Διονύσου . . . 
μά σέ κάποια παράστασι είχε μαζευθεϊ τόσος 
κόσμος, πού οί ξύλινες σκαλωσιές έπεσαν κ ι' άπό 
τότε χτίστηκε τό μαρμάρινο αύτό θέατρο σέ σχί|-

Ώ δε ϊο ν  Ή ρώ δου το ΰ  Ά ττ ικ ο ΰ



μα ημικυκλίου . .  . Auto; ό κενός χώρος λεγεται 
ορχήστρα καί στή μέση ηταν ό βωμός τοϋ θεου 
ή Θυμέλη. Μπροστά ήταν ή σκηνή μαρμαρινη 
κ ι’ αύτή μά πιό χαμηλή. Ά πάνω  α ’ αύτήν ανέ
βαιναν οΐ ήθοποιοί, ένώ ό χορός άπό 15 πρό
σωπα βρισκόταν μ έσ 'τή ν  ορχήστρα. 'Η  πρώτη 
σειρά τών καθισμάτων πού είνα ι ̂  απο πεντελι- 
οιο μάρμαρο καί πιό πολυτελής ήταν τών^επι- 
σήμων . , . κ ι’ ή πιό επίσημη έδρα άπ δλες, 
αύτές πού κάθεσαι τώρα σύ, ήταν τοΰ ιβρέως 
χοΰ Διονύσου. / . . .

 ’ Ηταν άκριβό τό βΐσιτήριο, θείτσα, σ αυτο
τό θέατρο ;

 01 εύτυχισμένοι Α θηναίοι, παιδί μου, οχι
μόνο δέν πλήρωναν εισιτήριο, μά τούς πλήρω
ναν κ ι’ άπό πάνω γιά νάρθουν στά θέατρο . . ■ 
τό θεωρούσαν σχολείο γιά νά μορφώνη τό λαό 
καί θρησκευτική τελετή . . . γ ι ’ αύτό γινότανε 
μόνο τέτοιες παραστάσεις κάθε τέσσερα χρονιά 
στά μεγάλα Διονύσια.

—Μά πώς βγάζαν τά έξοδά τους τότε ; Ποιοι 
διοργανώνανε τις παραστάσεις ;

—Οί πλούσιοι Ά θ  ναϊοι . . . Στήν άρχαια και 
ώραία εκείνη εποχή, Φάνη μου, όποιος είχε τήν 
τύχη νάναι πλούσιος είχε καί υποχρεώσεις απέ
ναντι τών άλλων. Διάλεγαν λοιπόν 4—δ τούς 
πιό πλούσιους πού ήσαν υποχρεωμένοι μέ δικά 
τους έξοδα νά έτοιμάση καθένας τους κ ι’ άπό 
μιά παράστασι . . . Όποιος νικούσε δηλαδή 
ετοίμαζε τήν καλλίτερη, είχε τά δικαίωμα νά 
στήση πρός τιμήν του μιά στήλη μ’ ενα τρίποδα 
άπάνω. Καί καθώς τούς πλούσιους αυτούς τούς 
λέγαν Χ ο ρ η γ ο ύ ς ,  τά μνημεία αύτά τά λέ- 
γαν χορηγικά· Κύτταξβ κεϊ πανω απο το εκκλη
σάκι μιά σειρά άπό τέτοιες κολώνες . . .  Είναι 
χορηγικά μνημεία . . . μά τό καλλίτερο, τό μνη
μείο τοϋ Λυσικράτους θά τό δής πιά κάτω τώρα 
πού θά φύγουμε.

Ό  Φάνης, άληθινό σβέλτο κατσικάκι τοΰ βου
νού, είχε κιόλας σκαρφαλώσει ψηλά στήν κορφή 
τοΰ θεάτρου, ένώ έγώ βρισκόμουν άκόμα καθι
σμένη στή μαρμάρινη πολυθρόνα μου.

—θέλε ις  νά δής, Φάνη, τί θαυμάσια άκου- 
στική είχε τό θέατρο αύτό ; Ά κουσε . Πήγα 
στή μέση τής ορχήστρας κι’ άρχισα ν ’ άπαγγέλω 
ενα κομμάτι πού θυμόμουν απέξω άπ’ τή μετά- 
φρασι τής ’Αντιγόνης.

—Ποιοι ήταν, οί πιό μεγάλοι τραγικοί συγ
γραφείς, Φάνη ; Μήπως έχεις άκούσει ; ̂

—Ό  Αισχύλος, ό Σοφοκλής κ ι’ ό Εύρυπίδης 
κ ι’ ό πιό καλός κωμικός ποιητής ήταν ό Α ρι
στοφάνης.

—Πολύ ώραϊα ! καί πρός τιμήν τους είχαν 
στολίσει οί Α θηνα ίο ι τό θέατρο μέ τά άγάλ- 
ματά τους. Πάμε τώρα . . . _ ν

—Πιό κάτω σέ μιά γειτονιά τής Πλάκας ε ί 
δαμε περνώντας τό ώραΐο χορηγικό μνημείο τοΰ 
Λυσικράτους μέ τις θαυμάσιες παραστάσεις ά π ’ 
τις περιπέτειες τοΰ Διονύσου . . . πού μοιάζει σ α 
φανάρι στό σχήμα γι’ αύτό κι" ό λαός τό λέει 
«τό φανάρι τοϋ Διογένους».

Μά ένα ταξί περνοΰσε καί καθώς δέν άντεχα 
πιά άπ’ τήν κούρασι, τό φώναξα καί μπήκαμε 
μέσα. Τώρα στ’άλήθεια είχαμε τελειώσει γιά σή
μερα . . .

ΣΟΦΙΑ Μ Α 1 Ρ 0 Ε Ι Δ Η  ΠΑΓΙΑΔΛ.ΚΗ

3 ΐα ιό ικ ο  y e j i o
— Πόσων χρόνων είσα ι Γ ιαννάκη;
— Φέτος δέν ξέρω, μά πέρυσι ήμουνα δεκα.

*  *  *
Ή  Μαμά.—Έ φα γες σοκολάτα γάλακτος,Κιχή; 
—Κ ιχ ή.—Ναί άλλά πολύ λίγη , γ ιατί θά μι· 

ταλάβω αύριο.
*  *  *

Π έτρος.—Ποΰ θά κατεβοΰμε, Μαμά ; 
Μ αμά.—"Στο τέρμα, παιδί μου. _  ̂ ,
Πέτρος.—Είσπράκτωρ, κάνε στάσι στο τερμ» 

σέ παρακαλώ.
# *  #

—Γιαννάκη πόσους βώλους κέρδισες ;
—’Οκτώ.
—Καί πόσους έχασες ;

# # *
Ό  Α ιδάσχαλος— Τό υποκοριστικόν τοΰ αι;
Ό  Μα&ητής—"Εξη παρά τέταρτο ( ! )

# # #
—Παιδί μου, πήγαινε νά κοιμηθή;, δέν βλεικι 

πού τά κοτοπουλάκια έκούρνιασαν δλα ; j
—Να» μά εκούρνιασε μαζύ τους καί η κοτα.

*  *  *
—Γκαρσόν, αύτή ή πετσέτα ε ίνα ι πολύ β?

1 —Πώς νά μήν είνα ι, κύριε, 20 άνθραι 
σκουπίζονται κάθε μέρα.

”ΑνθΌς Μαΐον
*  & &

*0 διδάσκαλος στόν μικρό Ρένο : Μήπως 
ρεις νά μοΰ πής τόνομα κανενός εντομου ;

—Μάλιστα . . .  ή μέλισσα . . .  ή μυίγα ..
—Καί θά μπορούσες νά μού πής ποια οιαι 

υπάρχει μ·ταξύ τοϋ ένός καί τοΰ άλλου ;
— Ή  μέλισσα . . . κάνει τό μέλι.
— Πολύ καλά, καί ή μυϊγα ; . , ,
— Ή  μυίγα . . .  ή μυϊγα . . .—και με μια ι 

φνίδια  λάμψη έξυπνάδας, ο Ρέννος προσβί 
φριαμβευτικά : — Ή  μυϊγα τό τρώει !

*  *  *
Εύλογη σκέψις τοΰ Γιαννάκη ;

I f  . .  Α  Λ’ Λ n -  nj ri Α  ο ίϊΙΛ Λ 1
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(Συνέχεια άπό τά προηγούμενο) 
Περπάτησα αρκετή ώρα μέσα στό δάσος 

καί κάποτε δταν αισθανόμουνα πολύ κουρα
σμένος στηριζόμουνα στήν γκλίτσα μου. Σέ 
λίγο σταμάτησα λιγάκι νά ξεκουραστώ καί 
άρχισα νά αισθάνομαι δτι πεινούσα... Είχα 
από τό μεσημέρι νά βάλω κάτι στό στόμα 
μου, άλλά δπως δήποτε έπήρα τήν άπόφασι 
νά πλαγιάσω νά κοιμηθώ.

Μέ τό πρώτο γλυκοχάραγμα βρισκόμουνα 
στό πόδι καί άμέσως άρχισα 
τις κατοπτεύσεις γιά νάβρω 
«άτι νά φάω. Σέ μικρή άπό- 
στασι διέκρινα γουρουνόπου
λα πού δέν έμοιαζαν δμως κα
θόλου μέ τά γουρουνόπουλα 
τοΰ κτήματος.

Έπλησίασα σιγά - σιγά γιά 
νά μπορέσω πιό καλά νά όρ- 
μήσω δταν αισθάνομαι ένα 
άγγιγμα στόν ώμο. Γυρίζω, τί 
νά ιδώ ; Μιά αλεπού ήταν 
πίσω μου. Δέν έχω διόλου 
συμπάθεια σ ’ αυτά τά ζώα γι’ 
αυτό τήν άγριοκύτταξα καί 
τής είπα :

— Τί τρέχει ;
— Σέ βλέπω έ'τοιμον ν ’ άρπάξης .

Ιέει καί πριν τελειώση τή φράση της τής ά- 
ιιαντώ :

— Ναί, γιατί ; Μήπως έχεις άντίρρησι;

Κι ομως ακόυσα νά λέγεται κάποτε πώς 
έπαιξαν πολύ άσχημα παιγνίδια σέ προγό* 
νους μας.

— Μή τά πιστεύεις αύτά. Είναι συκο
φαντίες τών άνθρώπων.

— "Ωστε είμαι καταδικασμένος νά ψοφί- 
σω τής π ε ίνα ς ;

 ̂Οχι δα. Θά φας. ’Έλα μαζύ μου.
( — ’Ακολούθησα τήν πονηρή άλεποΰ καί 

σέ λίγο μέ ώδήγησε σ’ ένα μέρος πού ένα

μου

—Μαμά, θάθελες,  ̂καθεφορα που β γ ^ ει;ΡΉ μήπως έχεις άναλάβει υπό τήν προστα- piLHVFc cjto οτιιχι για να iotjc jtooo χαΛός ειβ/ 3 Χ λ /
δταν σύ είσα" έξω! ψ  αυτα ™ Υουρουνοπουλα ;

| — Γουρουνόπουλα! Χά ! χά ! χά ! Καλέ 
, βύτοί είναι άγριόχοιροι καί αν δέν ήσουν με 
6ί“ "1 '"μένος ανάμεσα σέ ανθρώπους θάξερες 

νόμους τοΰ δάσους καί τοϋ άγροΰ. Δη- 
δή θά ήξερες δτι οί λύκοι, οί αλεπούδες,

*  X *
Κατά μήκος ένός δρόμου, δυό ^ ^ « ^ . ϊα λ ω μ έ ν ο ς  άνάμεσα'σέ άνθρώπους θάξερες

- -- τούς νόμους το” ----- —" 2— ” Λ
λαδή θά ήξερε
οί αγριόχοιροι καί δλα τά ζώα αύτοΰ τοΰ

ψαν μιά τρύπα, καί οί δυό αυτοί 
μέσα χωμένοι, βαθυά ώς τό γόνατο· η Mat 
μικρούλα καθώς είνα ι, λέει στή μαμά τηί
άπορία : „ . -----

-Κ ύ τ τα , κύττα, μαμά, δυο άνθρωποι XCpovg δέν |π ιτ ι^ μεΟα ποτέ το ενα έναν-
π ’ ' ‘ , . Ρ°ν τοϋ άλλου, άλλά τουναντίον άλληλοϋ-

Κ α τ ιν α  Σαββανη  · ρ „ ηριζ όμαστε

παιδί φύλαγε κάτι ζώα.
— Νά, μοϋ λέει, γουρουνόπουλα. Πάρε ένα 

κι’ αν έ'χης εύχαρίστησι μοϋ φυλάς τό ση- 
κώτι.

Δέν περίμενα άλλη είδοποίησι. 'Ώρμησα 
στό πιό παχουλό καί τό παιδί πού φύλαγε 
τά ζώα μόλις μέ είδε τώβαλε στά πόδια τρο
μαγμένο.

’Επήρα τήν λεία μου κάτω άπό τή σκιά 
ένός δένδρου κι’ έφαγαμε περίφημα μαζύ μέ 
τήν άλεποΰ.

Άπό κείνη τήν ήμέρα δέν εννοούσαμε πιά 
νά χωρισθοΰμε. Μοιράζαμε άδελφικώτατα 
δτι φαγί εύρισκε ό καθένας μας καί οί μέ
ρες μας περνούσανε ή μιά ώραιότερη άπό 
τήν άλλη. Είχα ξεχάση πιά τή ζωή τοϋ κτή
ματος καί μόνο πού νοσταλγούσα κάποτε
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τήν καλή Ψ ιψίνα κι’έπιθυμοΰσα τόν νεαρόμου 
κύριο πού τον άγαποϋσα και μ’ άγαποϋσε.

"Ενα απόγευμα ένώ έκάναμε τόν συνειθι- 
σμένο μας περίπατο με την αλεποϋ καί μ ε- 
να-δυό άλλους συναδέλφους συναντούμε στόν 
δρόμο μας ενα αλογο πού έ'τρεχε σάν  ̂ δαι
μονισμένο κι’ άπό το υφος του καταλαβαμε 
πώς ειχε πετάξη τόν αναβάτη του. Σέ από · 
στάσι λίγων βημάτων δέν αργούμε νά ίδούμε 
κ ι’ ενα παιδί πεσμένο κατά  ̂γής καί οι συν
άδελφοί μου κάνουν νά όρμήσουν άπάνω του.

— Μή πρός Θεού ! τούς φωνάζω. Είναι
φίλος. ν ,

— Φίλος ενας άνθρωπος ! ΙΊου ακούστηκε
αύτό ; ,

— Είναι φίλος! Είναι ό γυιος του 
αφεντικού μου, ό μικρός μου κύριος.

Πράγματι ήταν ό μικρός μου κύριος, τόν 
όποιον έπλησίασα άμέσως και αρχισα νά τον 
γλύφω. / , , _

Δέν άργησε νά μέ άναγνωρίση κι’ αφού 
τόν άφησα στήν άλεπού καί στούς δυό 
συναδέλφους μου ετρεξα καί ειδοποίησα τόν 
δασοφύλακα. f

“Οταν τού παρέδωσα τόν μικρό μου κύ
ριο έ'καμα νά φύγω, άλλά ο μικρός άρχισε 
νά κλαίη καί νά φωνάζη ότι δέν ήθελε νά 
φύγω.

Μείνε μσζύ μας! Θά σού δίνω κάθε 
μέρα νωπό κρέας !

Άλλά ήμουνα άνένδοτος.
— "Οχι, μικρέ μου, μήν έπιμένης, τοΰ 

είπα. ’Ά ν  όλοι οι άνθρωποι σοϋ έμοιαζαν 
ναί, άλλά δέν σοΰ μοιάζουν. Προτιμώ τό δά
σος μου. ’Εσένα θά σ’ άγαπώ πάντα άλλά 
προτιμώ τό δάσος μου !

Καί γιά νά μή συγκινηθώ έφυγα τρέχοντας.
Ά πό τότε πέρασαν τέσσαρα χρόνια καί 

δέν σας  διηγοϋμαι τήν υπόλοιπη ζωή  ̂μου 
γιατί όλες μου οι μέρες μοιάζουν ή̂  μία μέ 
τήν άλλη τόσο πού δέ θάχε κανένα ενδιαφέ
ρον ή διήγησις μου. Τ έ λ ο ς

Τ ι ε ίνα ι Λ ηχώ
Ή  ηχώ είνε έ'να πράγμα άπλούστατο πού 

θά τό καταλάβωμε άμέσως άν ξέρωμε τί 
είνε ήχος.

Ό  ήχος δέν είνε άλλο παρά κύματα τοϋ 
άέρος καί κάθε τι πού σταματά αύτά τά 
κύματα καί τά στέλνει πίσω χωρίς νά τους 
άλλάξη τή φόρμα τους άποτελεΐ «ήχώ». Γιά 
νά καταλάβωμε πιό καλά άς παραμοιάσωμε 
τήν ηχώ μέ κύματα, τά όποια σπάζουν πά

νω στούς κυματοθραύστας καί γυρίζουν πί 
σω. ’Ά ν  αντί νά γυρίσουν πίσω ολόκληρα 
τά κύματα, σπάσουν με ακανονιστο τροπο, 
δέν θ ’ άκούσωμε καθαρή την ηχώ, όπ(θ{ 
δέν μποροΰμε νά ίδοΰμε καί τό πρόσω» 
μας μέσα σ’ έ'να κπθρεφτη αν ο καθρέφτη 
δέν είνε μονοκόμματος.

Γιά νά σχηματίσωμε ήχο) πρέπει νά στ? 
κόμαστε σέ κάποια άπόστασι άπό το μερο! 
πού χρησιμεύει ώς κυματοθραύστης τών ΐ| 
χητικών κυμάτων, ούτως ωστε να δωσοϊμι 
στό αυτί μας τόν καιρό ν’ άκούση τον 
τόν ήχο καί ν ’ άκουση καί τα ηχητικά xfj 
ματα πού γυρίζουν πίσω.

Κάποτε ή ηχώ είνε τόσο δυνατή σε μερι 
κά μέρη, ώστε μάς εμποδίζει ν’ άκούσωμί 

Οί άρχ'ΗΟΐ απέδιδαν τήν ήχώ̂  σέ μυσιΐ) 
ριώδεις δυνάμεις, ένώ έξηγεϊται ως τό πλέο 
φυσικόν φαινόμενον καί μπορεί να παρο* 
σιασθή εϊτε μέ τή βοήθεια ενός τοίχου, εΐ« 
μέ τή βοήθεια ενός βουνού, ενός δένδρου Λ

"Ομοιος, τ ο ν  "Οβθ·

Ο Ι ® Ε Ο !  Ι Ο Υ  Ο Λ Ι Τ Ρ Ι Π Ο Ι ί

)ιι

Ό  Δάντε καταδιωκόμενος άπό τούς συμ 
πατριώτας του, άναγκάσθηκε νά  ̂καταφή 
στήν Βερώνα, όπου όμως έτυχε κι’ έκεΐ πο! 
ολίγης έκτιμήσεως έκ μέρους τοΰ πρίγκη» 
Άλμουέν ντέ λ’ Έσκάλ.

Ό  τελευταίος αύτός διασκέδαζε πολύ si 
ρισσότερο μέ τόν γελωτοποιό τής αυλής Τ 
περιφρονών τόν σοφόν άνδρα.

“Οταν δέ κάποιος έξέφρασε τήν έκπλ 
του γι’ αύτό ό Δάντε άπήντησέ :

— Ό  καθένας βρίσκει μεγαλείτερη si 
χαρίστησι μέ τόν όμοιό του.

Το avyo τοϋ £ΚοΛόμΙ)\
Κάποιος πού ζηλοτυποΰσε τήν δόξα ι 

Κολόμβου, τοϋ είπε κάποτε πώς δέν ειιΜ 
σκε τίποτα τό τόσο θαυμαστό στήν άναχί 
κυψι τής ’Αμερικής.

Ό  Κολόμβος τότε ζητά νά τοϋ φέροι 
έ'να αυγό, καί παροτρύνει τόν συνομιλώ 
του νά τό κάμη νά σταθή όρθιο. ^

’Ενώ δέ εκείνος βρισκόταν σε άμηχανΙ 
ό Κολόμβος τό κτυπά έπάνω στό τραπέζι,! 
μυτερή πλευρά τού αυγού ισοπεδοΰται' 
τό αυγό στέκεται όρθιο.

— Αύτό δέν είνε καί τόσο δύσκολο, 1 
γει ό ζηλότυπος άνθρωπος.

— ’Ασφαλώς όχι πιό δύσκολο άπό το! 
άνακαλύψη κανείς τήν Αμερική, άπαντόΙ 
Κολόμβος.

Είχαμε π ε ι  δτι ταξειδ ιώτες άπό την 
5Ανατολή κα'ι την Αίγυπτο, εφεραν τόν 
πολιτισμό στην cΕλλάδα και μάλ ιστα  σαύ-  
τή πον βρίσκεται κάτω  α π ’ τόν 'Ό λνμπο  
ώς την Πελοπόννησο

Γενικά ό πολ ιτ ισμός κάνει τους ά νθρώ - 
πους νά σννεργάζοννται,γ ιά νάγίνοννται ικα 
νοί ν' άντ ιμετωπίζονν τΙς άνάγκες της ζωής.

Στην π ιό  παληά  εποχή, πον  μ ιλήσαμε  
γιά τους Τιτάνες θεούς, τότε άκόμα οί άν
θρωποι ήταν χωρισμένοι σε οικογένειες. 
“Οταν ανξη&ήκαν οί οικογένειες, σχηματ ί
στηκαν—γενιές—κ ι '  έτσι ζονσαν οί άν
θρωποι υπάκουο ι στόν άρχηγό που εϊχε ή 
κά&ε μιά.

Κατοικίες κα ι χωράφ ια  ορ ιστ ικά  δεν ε ί 
χαν, γιατί άλλάζανε συχνά τόπους καί μά 
λιστα δταν τούς αναγκάζανε άλλες γενιές, 
πιο 'ισχνρές, πον προσπαθούσανε ν '  άρπά- 
ξονν τ’ άγαθά τους.

Με τις συνήθειες πού μετέδωσαν οί τα 
ξιδ ιώτες στούς "Ελληνας , τούς έκαμαν ι 
κανούς νά καταλάβουν πώς γιά νά κράτηση  
καλλίτερα τή γή πού καλλιεργούσε κάθε γε
νιά κα'ι νά μή  τήν εγκαταλείπη στό πρώτο  
φοβέρισμα τών άλλων, άπρεπε νά ζοϋνε ε
νωμένοι με κάπο ια  τάξι κα'ι νάχονν ετοι
μασμένο οχυρωμένο τόπο—άκρόπολ ι—πού  
οάν μάθα ιναν δτι γειτονικός εχθρός ερχε- 
ται, ν' άποτραβιοϋνται πάνω κε ΐ κα'ι με 
οπλα νά κτυπάνε τόν εχθρό, ώσπον νά τόν 
άναγκάσονν νά φυγή.

"Ετσι με τόν καιρό έμπήκε κάπο ια  τάξι 
στ'ις γενιές, γιατί έχοντας τόπους σ τ α θ ε 
ρούς, και τή γή καλλιεργούσαν π ιό  καλά 
κα'ι κατοικίες άρχιζαν νά φτιάνουν δλο και 
πιό γερές.

'Αλλά ο ί  γενιες πού ζούσανε σε γειτονι
κούς τόπους , δεν ήταν ξένες' γιατί κα ί τήν 
ίδια γλώσσα μ ίλαγαν κ ι '  δμοιονς θεούς λα- 
τρεύαν. Κ ι ’ άφοΰ ε ίχαν τώρα κάπο ια  τάξι 
σ τη ζωή , άντ'ι δπως πρ ιν ν ' αρπάζουν τά 
σπαρτά και τά ζώα τών γειτόνων, άρχισαν  
νά δίνουν άπό κε ίνα  πού τούς περίσσεναν  
γιά νά λαμβάνουν πράγματα  πού οί ίδ ιο ι

δεν είχαν.
’’Ετσι πολλές γενιες γειτονικές ήλθαν σέ 

συνεννόησι κα ί δ ιώρισαν άρχηγό τόν π ιό  
σεβαστό κι άξιο πού ήταν σάν βασιληάς  
τονς. Αννά τά μαζέμματα  γενιών τά λέγανε 
φρατρίες—καί πολλές φορές αυτός δ ΐ6ιος 
αρχηγός, ό βασιληάς,έξονσίαζε καί περ ισσό
τερες φρατρίες,πού δλες μαζύελέγοντο\φνλή.

Τώρα οί άνθρωπο ι στής 'Ελλάδος τά  
ιχέρη ξεχώριζαν τις κακές πράξεις άπό τϊς  
καλές κ ι ’ άρχ ιζαν ν ' αποκτούν αννήθειες  
πού μέ τό χρόνο οί βασιληά δες μέ τούς 
σνμβούλονς τονς τις κάνανε ΝΟΜΟ Υ Σ  
γιά νά τούς σέβωνται οί άνθρωπο ι ή γιά νά  
ξεδιαλύνουν σύμφωνα μ '  αυτούς τις δ ια 
φορές καί νά μή  τρώγουνται μεταξύ τους, 
σάν τ '  άγρια ζώα.

Μερικοί πάλι άνθρωπο ι πού  διέφεραν 
άπό τούς πολλούς, γ ια τ ’ ήταν πιο δυνατοί 
ατό νον, άρχισαν νά ξεχωρίζουν, βλέποντας 
τόν γύρω κόσμο, τήν τάξι και τήν άρμονία  
πού ήταν φτ ιαγμένος . Βλέπαν πό)ς κάπο ια  
δύναμι στούς ουρανούς διηύθυνε αύτή τήν 
ιά ξ ι  καί σέ μ ιά  τέτοια δύναμι ήταν υπο 
τακτ ικά  δλα δσα γίνονται γύρω. Ή  ζωή  
κ ι ’ 0 θάνατος  τών ζώων καί τών φυτών, 
τό σκοτάδι καί τό ξημέρωμα τής γής, τ’ α
στέρια πού φαίνουνται τακτ ικά στή θεσι  
τους στις ώρισμένες ώρες, οί σεισμοί κα ι  
τά ηφαίστεια πού συνταράζουν τά έγκατα 
τής γής κ ι '  δλα αύτά και τά τόσα άλλα 
στέκουνται κάτω α π '  αντή τή δύναμ ι , που 
κρατάει δλο τόνκόομο  σέ τάξι' κ ι ’ άρμον ία !

Αντή ή δύναμι ήταν ο Ζεύς, πού ν ίκησε  
τήν άταξία  μέ τή Τιτανομαχία. Κ α ί  τα π α 
λάτ ια  τον, λέγαν αυτοί πού κατοικούσαν ε 
δώ σ ’ αύτά τά μέρη, δτι ήσανε στήν κορυ 
φή τον Ό λύμπον .

°Ενδεκα άλλοι υποτακτ ικο ί θεο ί βοηθού 
σανε τόν Βασιληά τών ονρανών στή διο ί-  
κησι τοΰ κόσμον, κ ι ’ ό κα&ένας τους, οπως  
θ ά  δοναε είχε ξεχωριστά καθήκοντα .

Τέτοια πρόοδο φέρανε αυτοί πού ερχόν
τουσαν άπό τήν Αίγυπτο καί τήν 'Ανατολή.

ΑΘΗΝΑΙΟΣ



Γ α λ λ ικ ό  Μι>8ιοτόρημοι R . D o m b r e

|Ι ΠΠ <0>ΙΕΠΑ XAAASTPA J
(Συνέχεια άπό τό *ροργούμ*νο)

— Σιγά-σιγά θά μεταβληθοϋμε σέ ζωο
λογικό κήπο εδώ μέσα, δέν εινε πιά κατά- 
στασις αυτή, αγρίεψε ή θειά Χαλάστρα.

Μεταχειρίσθηκα δμως δλη μου τήν γλυ- 
κΰτητα καί κατώρθωσα στό τέλος νά τήν 
μαλακώσω, κ ι’ ετσι τώρα έ'χω τήν εύχαρί- 
στησι νά βλέπω τήν γέρικη φοράδα μου νά 
βόσκη αμέριμνη τό χορτάρι τοϋ κτήματος.

Ά ν  ήμουν πολύ πλούσια, θά έκτιζα έ’να 
σανατόριο γιά τά γέρικα ζώα. Γιατί σάς 
παρακαλώ νά ύπάρχη γηροκομείο μόνο γιά 
τούς ανθρώπους;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Ή  ζωή περνοΰσε ετσι αμέριμνη στό κτή

μα, κάποτε δμως καί λιγάκι βαρετή, γιατί 
οί διάφοροι γείτονες πού ήρχοντο κάθε τόσο 
καί μάς έπισκέπτοντο δέν ήσαν καί τόσο 
τοΰ γούστου μου.

Αίφνης δμως μιά εΐδησις μ’ έπλημμύρισε 
χαρά.

Θά ήρχετο νά τελείωση το καλοκαίρι μα
ζύ μας μιά ανεψιά τής θειάς Χαλάστρας, 
μιά δρφανούλα πολύ δμορφη. καθώς μοϋ 
είπαν, πού ειχε ή καϋμένη τό δυστύχημα νά 
χάση σχεδόν συγχρόνως τούς γονείς της καί 
δλη της τήν περιουσία.

Ή  θειά Χαλάστρα είνε ή μόνη μακρυνή 
συγγενής πού τής απομένει κι’ ετσι άποφα- 
σίσθηκε νά τήν καλέσουμε νά μείνη μαζύ 
μας στό κτήμα.

Ή  ιδέα πώς θά αποκτήσω μιά ξαδελ- 
φούλα μ ’ ενθουσιάζει καί φθάνει νά είνε 
ευχάριστη γιά νά τήν αγαπήσω σάν αδελ
φή μου.

Τήν λένε Λιλιάνα, δμορφο δνομα, δέν 
εινε αλήθεια ; Θάλεγε κανείς πώς μόνον 
ένας άνθρωπος πολύ ευτυχισμένος θά μπο
ρούσε νά ονομάζεται έτσι. Κι’ δμως ή καϋ
μένη ή Λιλιάνα, έκτος άπό τά δυστυχήματα 
πού άνέφερα πάρα πάνω, είχε άκόμη καί 
μιά άλλη τραγοοδία στή ζωή της.

Προτού χάση δλη της ιήν περιουσία, ήταν

άρραβωνιασμένη μ’ ένα νέο, δ όποιος W 
αγαπούσε πολύ. Ό ταν ομως εμεινε χω(>1; 
πεντάρα, ή αγάπη αύτοΰ τοϋ κυρίου εξατμί
σθηκε, καί έσπευσε νά πάρη τό λόγο το»
πίσω.  ̂ / J

Ή  καϋμένη ή Λιλιάνα, τόσο νέα—ειν* 
μόλις είκοσι χρόνων—καί νά έχη μιά τό® 
μεγάλη άπογοήτευσι! ^

Κάνω μεγάλα σχέδια, θά πρέπει νά γιν» 
πολύ καλή, πολύ διακριτική, γιά νά ιψ 
παρηγορήσω.

Αισθάνομαι ήδη μιά μεγάλη άγάπη νι 
ξυπνάη μέσα μου γιά τήν ξαδελφούλα not 
θά γνωρίσω σέ λίγες μέρες.

Παράξενο πράγμα πώς μάς αλλαζει 
σκέψις δτι μπορούμε νά κάνωμε καλό σ ενιι 
άλλον άνθρωπο 1

Ά πό αύριο θά αρχίσω νά ετοιμάζω τη» 
κάμαρά της, καί νά γεμίσω δλο τό σιώ 
λουλούδια, γιά τήν ά'φιξί της καί τήν άφΐ 
τοΰ μπαμπά, ό όποιος θά μάς τήν φέρη ά, 
έδώ. _

Κι’ έγώ πού κακόθελα τής θειάς Xctw 
στρας πού δέν μοΰ ειχε δώσει μιά αδελφοί; 
λα, νά πού τώρα θ ’ αποκτήσω ξαφνικά μι· 
μεγάλη αδελφή πού θά μπορώ νά συνεν 
νοοΰμαι μαζύ της καί νά κάνω ό,τι μπορώ 
γιά νά τήν ευθυμήσω. -1

Καί ξαφνικά σκέπτομαι πώς ό ΘεοςεινΛ 
πολύ καλός γιά μένα, καί πώς ίσως δ έν ΐ· 
αξίζω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
“Ενα αυτοκίνητο στέκεται μπροστά απΑ 

καγκελωτή πόρτα τοΰ κτήματος, δ έπιοιΛ 
της σπεύδει νά τήν άνοιξη διάπλατη καίΛ  
λίγο τό αυτοκίνητο διασχίζει τήν δενδροσΐοι·· 
χία καί σταματά μπροστά στό σπίτι.

Κατεβαίνω τρεχοντας τήν σκάλα και χαι-· 
ρίς νά προφθάσω νά καταλάβω πώς έγιν® 
βρίσκομαι... στήν αγκαλιά της έξαδέλφιΛ 
μου. Τήν είχα τόσο στή σκέψι  ̂ μου όλΛ 
αύτές τις μέρες, πού νομίζω πώς δέν ή β  
βλέπω γιά πρώτη φορά.

* Ό ,τι μοΰ είχαν πή γ ι’ αυτήν δέν ήταν 
υπερβολή, ή Λιλιάνα είνε μιά δμορφη  ̂ κο- 
πέλλα μέ κανονικά χαρακτηριστικά, μ’ ένα 
πλατύ μέτωπο, καί κάτι μεγαλα μαπα, γε
μάτα δμως μελαγχολία.

Και γι’ αύτό άκόμη μιά φορά υπόσχομαι 
στόν εαυτό μου πώς θά κάνω ο,τι μπορέσω 
γιά τήν ευτυχία της.

Άφοΰ ευχαριστώ τόν πατέρα μου πού 
μάς τήν έφερε κοντά μας, σπεύδω να την 
παρασύρω στό σπίτι γιά νά τής δείξω τό 
δωμάτιό της, κι’ δλα τά χαϊδεμένα μου τε
τράποδα.

— Θά ίδής, Λιλιάνα, τί καλά πού θά πε
ράσομε έδώ πέρα, τής λέο, θά σ' αγαπούμε 
δλοι τόσο πού θά ξεχάσης δλα τά δυσάρεστά 
πού γνώρισες στή ζοή.

Ή  Λιλιάνα μ’ ευχαριστεί μ’ ένα συμπα
θητικό χαμόγελο καί μοΰ λεει σύγχρονος 
μέ τρυφερότητα: __

— Δέν άμφιβάλλο, ξαδελφούλα, γι αυτο, 
φθάνει νά σέ δή κανείς γιά να καταλαβη 
πώς θαύρη σέ σένα μιά πολύ καλη φίλη.

Μέ πόση χαρά μέ γεμίζουν αύτά τά λό·
Υια ·Ακούω τόσο συχνά τήν θειά Χαλάστρα 
νά μέ λέη άνυπόφορη, πού έχω καταντήσει 
νά πιστεύω πώς κανείς δέν μπορεί νά βρή 
κάτι καλό σέ μένα. >

Ά λλ’ ένώ βρίσκομαι βυθισμένη σ’ αύτες 
τις σκέψεις, ή Λιλιάνα τελείωσε τήν πρό
χειρη τουαλέττα της, καί μέ παροτρύνει νά 
κατέβωμε κάτο γιατί ή θειά Χαλάστρα μάς 
φωνάζει γιά τό τσάϊ.

Λοιπόν, ανταλλάξατε τις πρώτες σας 
εντυπώσεις, έρώτησε ή θειά Χαλάστρα, μό
λις μάς είδε νά μπαίνομε στήν τςαπεζαρία. 
Έλπίζο, Λιλιάνα, νά μή τρόμαξες μέ τις 
τρέλλες πού θά σοΰ είπε ήδη ή Ζορζέττα.

— Γιατί τό λέτε αύτό, θεια, είπεν η Ζορ
ζέττα, τόσο πιά ζουρλή μ’ έ'χετε ;

— Σωστό άγόρι!
— Μακάρι νάμουνα, άφοΰ δμος έτυχε 

νάμαι κορίτσι, πρέπει γ ι’ αύτό νάμαι φρό
νιμη σάν παναγία;

Ή  Λιλιάνα κατάλαβε πώς έπρεπε νά έ- 
πέμβη:

— Δέν γνορίζο, θεία μου, άκομα την 
Ζωρζέττα, μά είμαι βεβαία πώς όσο ίσως 
κι’ αν διαφέρουν οί χαρακτήρες μας ί^ά γί
νομε δυό πολύ καλές φίλες.

Καί λέγοντας αύτά ή Λιλιάνα κύτταξε με 
μεγάλη συμπάθεια τή Ζωρζέττα.

Ή  Ζωρζέττα ήταν έκείνη τήν εποχή μιά 
εύμορφη-άσχημη, αν μπορή κανείς νά με- 
ταχειρισθή αύτή τήν εκφρασι. Ηταν ψηλη 
μέ μάτια πού σπινθηροβολούσαν απο εξυ
πνάδα. Είχε ένα μυτάκι στόν αέρα, δέρμα 
ηλιοκαμένο, κι’ ένα στόμα μέ χείλη δροσερά 
καί κατακκόκκινα.

Στό χαρακτήρα τή γνωρίζομε ήδη. Δέν 
ήταν βέβαια ένας άγγελος, μά αν ειχε αρ
κετά ελαττώματα είχε συγχρόνως καί το 
θάρρος νά τά όμολογή.

"Οσο κι’ αν φαινόταν έπιπόλαιη, είχε 
μιά καρδιά ΐκανή ν’ άγαπηση καί ν αφο- 
σιωθή, δσο κι’ αν έλεγε λόγια στόν άέρα, 
ήταν ικανή νά παρατηρή τό καθε τι καί να 
κρίνη τά πάντα.

Οί ύπηρέται, τά ζώα τήν ελατρευαν, οι 
πτωχοί δέν μιλοΰσαν παρά γι αυτήν.

"Οταν ήταν στόν «κόσμο» έκαμε φιγοϋρα 
μέ τό πνεϋμα της.

Είχε πολλούς φίλους,^ πράγμα πού δεν 
συμβαίνει στόν καθένα. Οί κακοί όμως δέν 
τήν συμπαθούσαν γιατί δέν εδισταζε να πή 
στόν καθένα τήν καθαρή αλήθεια.

Ή  Λιλιάνα τήν άγάπησε αμέσως, ακρι
βώς γι’ αύτή τήν μεγάλη της ειλικρίνεια. 
"Οσο γιά τήν θεία της τήν βρήκε πολύ ψυ
χρή καί λίγο παράξενη καί ίδιόρυθμη με 
τήν διαρκή της μανία νά μιλή γιά τήν κα
ταγωγή της:

— Καί ξέρεις τί προόδους έκανε άφ’ δτου 
τήν έχω στά χέρια μου, τής είπε μιά μέρα 
ή Ζωρζέττα, πού συζητούσαν σχετικώς.

Καί τό ύφος της τό σοβαρό ήταν τόσο α
στείο, ώστε ή Λιλιάνα δέν μπόρεσε να μη 
γελάση.

— Δέν φαντάζεσαι ποσα δεν πετυχα, ε
ξακολούθησε ή Ζωρζέττα. Αν δέν ειχα βα* 
λη τάξι θά μέ μετεχειρίζοντο ακόμη σάν να 
ήμουν κοριτσάκι. Χρειάσθι^κε δμως πολλές 
φορές νά μεταχειρισθώ τα μεγάλα μέσα, 
άλλά έτσι τούλάχιστο ή ζωή έγεινε υπο
φερτή κοντά στή θειά Χαλάστρα.

(Ακολουθεί)



Ό  Λευκός Π ύργος στη  Θ εσσαλον ίκη

Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η
Ποιός δέν θυμάται τήν ανέκφραστη χαρά πού αίσθάνθηκε 

όλος ό ελληνισμός τήν νύκτα τής 26 πρός τήν 27 ’Οκτωβρίου 
τοΰ 1912! *0 στρατός μας είχε καταλάβη τήν Θεσσαλονίκην.

Ή  μεγαλήτερη πόλις τής Μακεδονίας, ή πιό σπουδαία μετά 
χήν Κ ωνσταντινούπολι γιά τά μνημεία της, ή ιστορική Θεσσα
λονίκη είχε γείνη πάλι ελληνική...

— Ή  Θεσσαλονίκη έκτίσθηκε κατά τό 315 π . X. άπό τόν 
βασιλέα τής Μακεδονίας Κάσσανδρον, άνομάσθηκε δέ έτσι πρός 
τιμήν τής συζύγου του Θεσσαλονίκης αδελφής τοΰ Μεγάλου ’Α
λεξάνδρου.

Ά πό τότε ήταν καί έμεινε κυριωτάχη τών Μακεδονικών 
πόλεων. Πολλές φορές κατεστράφη άπό επιδρομές καί πολέ
μους, καί πολλές φορές ξανακτίσθηκε. Καί κάθε φορά νέα μνη
μεία καί νέοι ναοί έστόλιζαν τήν πόλι. Καί σχό χέλος ή μβγάλη 
πυρκαϊά τοΰ 1917 τήν κατέστρεψε πολύ περισσότερο άπ ’ δχι ε ί 
χαν κάνει όλες οι άλλες κατασχροφές. Τώρα ή Θεσσαλονίκη δλο 
καί ομορφαίνει καί ε ίνα ι χό καμάρι χής Μακεδονίας, Π λατείες 
κτίρια, λεωφόροι, περίπατοι τήν στολίζουν. Περισσότερο δμως 
άπό τά καινούργια κτίρια τήν στολίζουν τά παλαιά της μνημεία.

”0  περίφημος ναός του 'Αγίου Δημητρίου πού είχε κτισθεΐ 
τφ  412 μ. X. έκάηκε τόν Ξ! αιώνα καί άμέσως ανακαινίσθηκε, 
ξανακάηκε δμως σχεδόν ολόκληρος είς τήν πυρκαϊάν τοΰ 1917. 
Έ τσ ι έχάθηκε ενα άπό τά πολυτιμότερα βυζαντινά μνημεία. 
Μένουν δμως τόσα πολλά! ‘Ο ναός τής 'Α γίας Σοφίας πού ε ί
να ι ή Μητρόπολις τής Θεσσαλονίκης, δ ναός ιώ ν  "Αγίων ’Απο
στόλων, τής Α γίας Παρασκευής, ό κυκλικός ναάς τοϋ ‘Αγίου

Γεωργίου πού σώζεται άπό τούς 
ροιμαϊκούς χρόνους, καί χόαα 
άλλα μνημεία βυζαντινά πού ό
μοια τους δέν βρίσκονται άλλοδ 
παρά μονάχα στήν Κωνσταντι· 
νούπολι. Τώρα ή Θεσσαλονίκη 
ε ίνα ι ή δεύτερη, μετά τήν πρω
τεύουσα, πόλις τής ‘ Ελλάδος 
καί ϊσως νά ε ίνα ι καί σπουδαιό
τερη άπό τάς ’Αθήνας γιατί 
κρατάει τά κλειδιά δλης τή; 
Μακεδονίας καί τής Θράκης.

cΪΚαισαριανη
Ποιο παιδί πού κατοικεί 

στάς Α θήνας δέν ξέρει τήν 
Καισαριανή; Έ νας μικρός 
ευχάριστος περίπατος 6. χιλ, 
εξω άπό τήν πόλι. "Ολα τά 
σχολεία μας κάνουν έκδρομές 
στή Καισαριανή γιά νά δού
νε τή παληά εκκλησία καί νά 
πιοϋνε δροσερό νερό τής πη
γής. Ή  Καισαριανή είναι 
πολύ αρχαία. Έ κεΐ κοντά 
στήν πηγή ιΤιταν ενας ναός τής 
’Αφροδίτης κι’ υστέρα τήν ε
ποχή τοϋ χριστιανισμού έκτί
σθηκε ή μονή πού έπήρε το 
δνομα τοΰ ίδρυτοΰ της μονά-

Ό  Π ηνειός

Πηγάζει άπό τήν Πίνδο καί ξεκινάει άπό κεΐ γιά τή μεγά
λη του διαδρομή πού εκτείνεται σέ 200 χιλιόμετρα.

Στρίβει σαν ψεΐδι, τυλίγεται, ξετυλίγεται, άνάμεσα 
σέ δλη τή Θεσσαλία. Κι’ δσο προχωρεί δέχεται μικρά 
ποταμάκια, χείμαραυς καί παραπόταμους κι’ δλο φουσκώνει 
καί πλαταίνει καί βαθαίνει.

Πολλές φορές θυμώνει, άγριεύει, καί τότε δλα γίνονται 
θάλασσα. Σπαρτά, καλύβες πολλές φορές χωριά όλόκλη- 
κληρα δέχωνται τήν οργή τουκαί καταστρέφονται.

Καί ό άκούραστος άνθρωπος ξαναρχίζει πάλι δλα 
άπό τήν άρχή. Ξαναφτιάχνει τή καλύβα του, ξανακτίζει 
τό σπιτάκι του, σπαίρνει πάλι καί γιά λίγα χρόνια μένει 
ήσυχος. Δέν κρατάει δμως πολύ ή ησυχία τών χωρικών 
γιατί δ Πηνειός ξαναθυμώνει καί ξαναπλημμυρίζει. 
"Οταν δμως είναι ίίσυΧ°ζ. ή ευτυχία είναι μεγάλη, για
τί ή γή πού βρέχει δ Πηνειός είναι εύ'φορη καί καρπερή.

Περνάει άπ’ τή Λάρισσα καί διευθύνεται μέ πολλά 
στριφογυρίσματα πρός τις υπώρειες τοϋ Όλυμπου. Έ κεΐ 
σχηματίζει καί τόν μοναδικό καταρράκτη του, ύψος 7-10 
ποδών. "Υστερα απλώνεται στήν κοιλάδα τών Τεμπών καί 
κανένας δέν μπορεί νά περιγράψει τήν ομορφιά αύτοϋ τοϋ 
τοπείου. "Αμα τελειώσει ό δρόμος του πάει ήρεμα καί χύ
νεται στή θάλασσα στόν Θερμαϊκό κόλπο δίπλα στό χω
ριό Τσάγεζι.

Λουκ.

χοΰ Καισαρίου
Στή μονή τής Καισαρια- 

νής έδίδαξαν τήν έποχή τοϋ 
Βυζαντίου πολοί σοφοί πατέ
ρες τής έκκλησίας ύστερα δ
μως σιγά-σιγά ή μονή άρχισε 
νά ερημώνεται καί έ'ως τής 
βασιλείας τοΰ Ό θωνος διελύ- 
θει. Ό ναός πού σώξεται σή
μερα καί πού βλέπομε, έκτί
σθηκε τόν ΙΑ ', αιώνα.

’Ακόμα τώρα μπορούμε νά 
θαυμάσομε τή διακόσμησι 
καί τή βυζαντινή όρχιτεκτον- 
χή του. Τώρα γύρω άπό τή 
μονή έχει γείνει έ'νας άπό 
ΐοίις μεγαλείτερους καί τούς 
πιό καλούς προσφυγικού; συν
οικισμούς μέ ώραϊα ρυμοτομία 
μέ πλατείες, μέ εργοστάσια 
καί μεγάλα διδακτήρια δωρεάς 
της κ.Έλενας Βενιζέλου.Δέκα 
πέντε χιλιάδες πρόσφυγες ζοϋ- 
νε στόν συνοικισμό αύτόν τής 
Καισαριανής, έργάζονται καί 
προοδεύουν.

1Ό 3 ΐη νςιο ς
Τό μεγάλο μας ποτάμι πού 

απλώνεται μέ μεγαλοπρέπεια 
σ’ δλη τή θοσσαλική πεδιάδα!



'I a r e pieg το ΰ  Χ ο ν τ ρ ο ΰ  χ α ί το ΰ  Λ ιγ ν ο ύ

0 ΧΟΝΤΡΟ! ΚΑΙ 0 ΑΙΓΝΟΣ ίΤΟ MENU
Εϋ·0·νμη τα ν ία  γιά μ ικ ρ ού ς  και μ εγά λ ους  ΰ π ό  OMAf

Χωρίς νά χάσουνε καιρό, δ Χοντρός κι’ δ 
Λιγνός πήραν τόν ηλεκτρικό σιδηροδρομο 
καί βρέθηκαν στήν Α θήνα .

Τήν ώρα πού έβγαιναν άπό τ ό ν  σταθμό, 
περνοΰσε ενα άπό τά μεγάλα λεωφορεία που 
έκτελοΰν τήν συγκοινωνίαν ’Αθηνών—Με- 
νιδίου. Ό  Χοντρός έ'καμε νόημα στόν σω- 
φέρ νά σταματήση. Καί οί δυο φίλοι, μπή
καν μέσα, νομίζοντες, δτι τό αυτοκίνητο θά 
τούς πήγαινε σέ καμμιά κεντρική δδό τών 
’Αθηνών.

Ό ταν τό Λεωφορείο, διέσχισε τήν όδόν 
Πατησίων καί πέρασε άπό τόν Ποδονΰφτη, 
τότε δ Χοντρός άρχισε νά άνησυχή.

—Βρε Λιγνέ, είπε στόν σύντροφό του, δέν 
σοΰ φαίνεται πώς τό λεωφορείο αύτό, φεύ
γει μακρυά άπό τήν ’Αθήνα;

Ό  Λιγνός γέλασε ήλίθια καί είπε:
—Αένβαρυέσαι, καϋμένε, δπου καί νά πη

γαίνει, θά σταματήση κάποτε. Έ κεϊ κατε
βαίνουμε καί τά κανονίζουμε. "Οσο ξύλο φά
με κ ι’ δσο δώσουμε ..

Έ πί τέλους τό αύτοκίνητο σταμάτησε. Εί
χε φθάσει στό Μενίδι. Οί έπιβάτες δλοι κα- 
τέβηκαν. Μόνον δ Χοντρός καί δ Λιγνός ε
ξακολουθούσαν νά κάθουνται στά καθίσμα
τα των ακίνητοι. Είς μάτην δ είσπράκτορας 
φώναζε: —Τ έρμααααΐ!

Μερικοί περίεργοι χωρικοί άντιληφθέντες 
τό πράγμα, έ'σπευσαν νά περιτριγυρίσουν τό 
αύτοκίνητο, σκασμένοι στά γέλοια καί νά 
φωνάζουν τούς περιέργους έπιβάτας τοΰ αυ
τοκινήτου, νά κατέβουν:

— Ρέ πατριώτες, έφθάσατε στό Μενίδι...
—Κατεβάτε εδώ είνε τό τέρμα

Κάποια στιγμή δμως ό Λιγνός γύρισε και 
είδε τούς συγκεντρωμένους χωρικούς ποΰ 
φώναζαν καί είπε στόν Χοντρό:

— Χοντρέ, γιά μάς φωνάζουν αύτοί, γιι 
κοίταξε μάς γνέφουν νά κατεβοΰμε. Έδώ 
φαίνεται είνε ή ’Αθήνα, τό κέντρον τής..,. 
πόλεως.

Ό  Χοντρός μή ξεύροντας τί πρέπει η 
κάμη, άρπαξε τόν Λιγνό άπό τό μπρότΜ 
καί βγήκαν άπό τό λεωφορείο.

—Πάμε νά κατεβοϋμε άπό δώ μέσα καί 
βλέπουμε πώς διάβολο θά συνενοηθοΰμί 
έδώ πού ήλθαμε είπε.

Έ ν τφ μεταξύ, στήν πλατεία είχαν μα· 
ζευθεΐ οί περίεργοι τοΰ χωριού, περίεργα· 
ζόμενοι τό... ζεΰγος.

—Τ’ είναι τούτοι π ά λ ι; έλεγαν μετάξι 
των οί Μενιδιάτες.

—Τί ξεσουλούποτοι άνθρωποι είνε αύτοί;
—Βρε άκοΰς νά φοράνε φουστανέλΐίί 

καί νά μή ξέρουν ελληνικά
Ό  Χοντρός καί δ Λιγνός βλέποντας tot 

κόσμο πού μαζεύτηκε γύρω τους καί τά el· 
ρωνικά σχόλια πού κατάλαβαν δτι άπευδιί· 
νοντο σ’ αύτούς, άρχισαν νά θυμώνουν.

—'Ωραία δουλειά, φώναξε δ Χοντρός, ή1· 
θαμε στήν Α θήνα γιά νά μάς κοροϊδέψοΜ 
αυτοί οί χαζο-ρωμηοί.

'Ο Λιγνός δμ<ος δταν είδε δτι μέ τούς θ«· 
μούς τοΰ Χοντροΰ, ή ύπόθισίς των μποροί· 
σε νά καταλήξη καί σέ ξΰλο — πατινάδα... ί· 
σκέφθηκε ένα τέχνασμα, τό όποιον καί άμε* 
σως άνεκοίνωσε στόν φίλο του.

—’ Ακούσε Χοντρέ, τού είπε, έλα νά φν- 
γοϋμε άπό δώ καί νά προχωρήσουμε <π« 
στενοσόκακα, γιά νά μάς χάσουν οί χαζοί 
πού μαζευτήκανε γύρω μας.

—Καί τί θά γίνη ύστερα;
—’Απλούστατα, θά ξεφύγουμε τούς περίί? 

γους καί έ'τσι θά ίδοΰμε τί μπορεί νά κάνουμε
'Ο Χοντρός πού πάντοτε δέν συνήθιζε νί 

άκοΰη τόν Λιγνό, αύτή τήν φορά χωρίς νί 
πή λέξι άκολούθησε τόν σύντροφό του μ! 
κατεβασμένα μούτρα:

Άκοΰς έκεϊ, γιά καραγκιόζηδες μάς περά
σανε; μουρμούριζε, δσο προχωρούσαν.

Αμίλητοι καί μέ βήμα σταθερό, οί δύο 
φίλοι, διέσχιζαν τά στενά τοΰ Μινιδιοΰ, σαν 
νά ήσαν χωροφύλακες.

Ποΰ καί ποΰ, καμμιά Μενιδίατισα, έβγα- 
ζε τό κεφάλι της άπό τό παράθυρο κι’ έκύτ- 
ταζε μέ έκπληξι τούς δύο φουστανελοφό- 
ρους;

Τέλος δ Χοντρός καί δ Λιγνός άφοΰ έ- 
στρυφογύρισαν δλους τούς δρόμους τοΰ χω
ριού, άπεφάσισαν νά σταματήσουν κάπου, 
νά άναπαυθοΰν καί προ παντός νά φάνε καί 
νά βρούνε ξενοδοχείο, γιατί άρχισε νά βρα- 
δυάζει.

Ό Λιγνός μάλιστα, προχωρούσε κουτσέ- 
νοντας:

—Νά μάς έ'λειπε ή Ελλάδα, έ'λεγε κλα- 
ψάρικα, καλύτερα ήταν στήν Αμερική.

Ό πως προχωρούσαν, άντίκρυσαν μιά με
γάλη μάντρα, πού φαινότανε σαν κήπος μέ 
φουντωμένα δένδρα.

— Θά είνε κανένα εξοχικό κέντρο, είπε 
στόν φίλο του δ Χοντρός. Εμπρός πάμε νά 
ίδοΰμε τί είνε καί νά μάθουμε, ποΰ βρισκό
μαστε.

Πλησίασαν στήν είσοδο τής μάντρας καί 
δέν άργησαν νά καταλάβουν δτι ή μάντρα 
αύτή μέ τά φουντωμένα δένδρα, ήταν... Νε
κροταφείο!!

— Βρέ τί, εξοχικό κέντρο, μοΰ κοπανάς, 
άρχισε νά λέη δ Λιγνός στόν Χοντρό, έδώ 
είνε νεκροταφείο, πεθαμένους θά φάμε;

Ό Χοντρός πήγε νά σκάση άπ’ τό κακό 
του.

—Μπορείς νά μοΰ πής, πού στό διάβολο 
βρισκόμαστε; ρώτησε τόν Λιγνό.

Ξαφνικά, τις σκέψεις τών δύο φίλων, τις 
διέκοψε τό γκάρισμα ένός γαϊδάρου...

Ό Χοντρός καί δ Λιγνός ξαφνιασμένοι, 
γύρισαν καί είδαν στήν είσοδο τοΰ νεκρο
ταφείου, ενα γάιδαρο δεμένο μέ δυό ώραϊα 
κοφίνια, γεμάτα πεπόνια.

—Νά, έπιχείρησις! φώναξε δ Λιγνός.
Ό Χοντρός τόν κύτταξε έκπληκτος:—Τί 

έπιχείρησι καί ξέ-έπιχείρησι μοΰ τζαμπου- 
νάς βρέ ό'ρνιο, έδώ θά πεθάνουμε τής πεί
νας; βλάκα. Είμαστε σ’ έ'ναν τόπο άγνωστο, 
κοντεύει νά νυκτώση καί σύ μοΰ μιλάς γιά 
έπιχείρησι;

Ό γαϊδαρος εξακολουθούσε νά γχαρίζη.
Ό Λιγνός πλησίασε, πήρε έ'να πεπόνι, 

μέσα άπό τό κοφίνι καί τό έ'βαλε μπροστά

στό ζώον:
— Φάε καί σύ φιλαράκο μου, νά μή κλαΐς, 

είπε... στόν γάιδαρο.
Φυσικά δ γά ι’δαρος, έγκατέλειψε τήν... 

συναυλία καί άρχισε νά τρώη τό πεπόνι.
'Ο Χοντρός κύτταζε άπό μακρυά τόν Λι

γνό καί τήν... περιποίησι πού εκαμε στόν 
ξένο γάΥδαρο κι’ έκατάλαβε, δτι δ φίλος 
του κάτι ετοίμαζε νά σκαρώση.

Καί πραγματικά, άφοΰ έδωσε στόν γά ι
δαρο τρία-τέσσαρα πεπόνια νά φάη, τόν έ'- 
λυσε άπ’ έκεϊ πού ήταν δεμένος καί άρχισε 
νά τόν τραβάη.

Χοντρέ, είπε στόν φίλο του, εσύ άπό μα
κρυά, μήν άνακατευθής στήν ύπόθεσι.

Τραβώντας λοιπόν τόν γάιδαρο δ Λιγνός 
προχωρούσε μέσα άπό κάτι στενοσόκακα. 
ΓΙίσω του ερχότανε ό Χοντρός.

Ά φοΰ άπομακρύνθηκαν άπό τό νεκροτα
φείο καί χαθήκανε μέσα στά στενά τοΰ χω
ριού δ Λιγνός έ'βαλε τόν γάιδαρο νά βαδί
ζει εμπρός ..

—Τί κάνεις αυτού; τοΰ φώναξε δ Χον
τρός.

'Ο Λιγνός κλείνοντας πονηρά τό μάτι του 
στόν Χοντρό είπε:

— Νά δής δτι δ γάιδαρος θά μάς... δδη- 
γήση στήν Αθήνα, άφοΰ δ άφεντικός του 
πουλάει πεπόνια, άσφαλώς στήν Αθήνα θά 
τά πηγαίνει!!

Τό κόλπο φυσικά τοΰ Λιγνού ήταν έξυ
πνο. Ό  γάιδαρος μόλις έλύθηκε, νομίζοντας 
δτι οδηγείται άπ’ τόν άφεντικό του... άρχισε 
νά βαδίζει πρός τόν δρόμο. άπ> τόν δποΐον ' 
καθημερινώς περνοΰσε. Δηλαδή στήν... ’Α
θήνα.

Οί δύο φίλοι άκολουθοΰντες τόν γάιδαρο, 
κατάλαβαν δτι βρήκαν τόν δρόμο. Διότι δ 
γάιδαρος, άφοΰ πέρασε δύο τρία δρομάκια 
τοΰ Μενιδιοΰ, προχώρησε σ’ έ'να μονοπάτι 
καί βγήκε στό δημόσιο δρόμο πού πάει γιά 
τήν Αθήνα!!

—Χοντρέ, φώναξε δ Λιγνός, βλέπεις έκεϊ 
κάτω τις άσπρες πέτρες μέ τις κολώνες; ε ί
ναι ή Άκρόπολις Νά λοιπόν πού βρήκαμε 
τόν δρόμο!

’Έτσι δ Χοντρός μέ τόν Λιγνό έχοντας 
δδηγό τόν γάιδαρο... έβάδιζαν γιά τήν Α 
θήνα... ΟΜΑΡ

Στο προσεχές: Ό Χοντρός καί δ Λιγνός 
στό πταισματοδικείο.



ΧΤΜ φΥΣΜ
Τ \ η ζ  ΒΛΕΠΟΥΝ

z w n w  αγο rw a i*

Καλέ μου φίλε,
’Έρχομαι μέ τό πρώτο μου αυτό γράμμα 

από τήν πατρίδα μου νά ανανεώσω τήν 
ύπόσχεσι πού σουδωσα δταν άποχαιρετιόμα- 
<ιτε στό σταθμό τοϋ τραίνου πού θά μ’ ε- 
περνε μακρυά άπό τόν τόπο σας καί συγχρό · 
νως νά σοΰ εξομολογηθώ κάτι πού τότε σού- 
κρυψα.

Τό μυστικό αύτό μέ βαραίνει άκόμη «Κ 
σήμερα, γιατί εινε τό μόνο σύννεφο πού σκι- 
άζει τήν όμορφη φιλία πού δημιουργήθηκε 
μεταξύ μας, φιλία πού πρέπει νά ομολογήσω 
τήν οφείλω κυρίως σέ σένα, στόν ενθουσια
σμό σου σάν εμαθες πώς ήμουνα άπό τήν 
Ελλάδα.

Μέ κύτταξες άμέσως μέ τόση συμπάθεια 
πού αίσθάνθηκα χωρίς κΓ έγώ άκόμη νά 
ξέρω γιατί πώς θά γινόμαστε φίλοι αχώρι
στοι, κα'ι πώς τά τρία χρόνια πού θά περ · 
νούσα μακρυά άπό τόν τόπο μου, γιά νά 
σπουδάσω στό κολλέγιο τής πατρίδος σου, 
δέν θά ήσαν γιά μένα ξενητιά.

Καί δέν γελάστηκα. Θά θυμάμαι πάντα 
τήν καλή μας φιλία, τις όμορφες στιγμές 
ιπού περάσαμε μαζύ, άλλοτε μελετώντας κι’ 
άλλοτε λέγοντας τις σκέψεις μας δταν οί 
σπουδές μας μάς άφινοιν έδώ κι’ έκεΐ λίγο 
καιρό δικό μας.

Κ ι’ δμως σούκρυψα κάτι. Θυμάσαι μιά 
μέρα πού ανάμεσα άπό δυό μαθήματα τρι- 
γυρνούσαμε στό πάρκο τού σχολείου μας, 
μοΰ ζήτησες νά σοΰ μιλήσω γιά τις ομορ
φ ιές τοΰ τόπου μας, λέγοντας μου :

— «Ξέρω τήν Ελλάδα σας άπό τά βι
βλία, διαβάζω δ,τι κι’ αν μοΰ πέση στά χέ
ρια μου σχετικό μ’ αυτήν καί τήν αγαπώ άπ’ 
ο,τι γράφεται γιά τή φύσι της, γιά τά μνη
μεία της, γιά τής χίλιες δυό ομορφιές της. 
Μά νά πού ή τύχη θέλησε νά συνδεθώ μαζύ, 
μ’ ένα πραγματικό άπόγονο τής όμορφης 
Ελλάδας. Θέλω λοιπόν τώρα ανάμεσα άπ’ 

τά λόγια σου, άνάμεσα άπ’ τά μάτια σου νά

τήν ’δώ πραγματικά νά ζωντανεΰη μπρο
στά μου».

Δέν ξέρω αν κατάλαβες τότε τήν άμηχα· 
νία πού ζωγραφίστηκε στό πρόσωπο μον. 
Σοΰ προφασίσθηκα πώς τό έργο ήταν αρ
κετά δύσκολο, πώς δέν μπορεί ό καθένα? 
νά καταπιάνεται νά μιλήση γιά πράγματα 
πού έ'χουν πραγματική άξια χωρίς νά κινδν- 
νεύση νά τά ΰποβιβάση καί χίλια δυό άλλα 
παρόμοια, σούκρυψα δμως τήν άλήθεια, ποί 
τότε ντράπηκα νά σοΰ τήν πώ καί πού τώρα 
έρχομαι νά σοϋ ομολογήσω. Καί ή άλήθεια 
εινε αύτή : Δέν ήξερα τόν τόπο μου, κι’οΰκ 
τόν ξέρω άκόμη, μέ μόνη τήν διαφορά πώς 
τώρα είμαι αποφασισμένος νά τόν μελετή
σω σπιθαμή πρός σπιθαμή, γιατί έ'μαθα νά 
τόν αγαπώ ζώντας μακρυά του, κ ι’ ακόμη 
γιατί θέλω νά σοΰ δώσω τήν χαρά πού τότε 
σοϋ άρνήθηκα, νά τόν γνωρίσης καί σύ ά
νάμεσα άπό τήν ζωντανές περιγραφές μον.

Ή  σκέψι αύτή μέ τυράνησε σ’ δλο μον 
τό ταξειδι κι’ δταν τέλος ενα ηλιόλουστο 
πρωινό τό πλοίο ποϋχα πάρη στό Μπρίντιζι 
αγκυροβολούσε στό λιμάνι τοΰ Πειραιώ;, 
καί σέ λίγο εβλεπα τους γονείς μου μέ τήν 
άδελφή μου νά ερχωνται νά μέ υποδεχτούν, 
δέν είχαμε προφθάσει ν ’ άνταλλάξωμε τί; 
πρώτες διαχύσεις καί ή επίμονη σκέψι ποί) 
μέ ειχε άκολουίΐήση σ’ δλη τήν διαδρομή έ· 
ξεδηλώθηκε μ’ ενα επιφώνημα στήν άδελ
φή μου :

— «Δέν ξέρεις τόν τόπο μας, είμαι απο
φασισμένος νά σέ κάμω νά τόν γνωρίσης!

Ή  Ή ρώ μ’ έκύτταξε κατάπληκτη, καί σέ I 
λίγο μέ ρώτησε μέ πολύ τρυφερότητα, πρέ
πει νά ομολογήσω, άλλά καί μέ λίγη εϊρω-1 
νεία :

— «Σοϋ χρειάσθηκενά ζήσης τρία χρόνια I 
μακρυά του γιά νά τόν γνωρίσης ;

Σοΰ μίλησα συχνά γιά τήν άδελφή μου,I 
ξέρεις πώς μέ περνάει δυό χρόνια, πώς είνε I 
μιά κοπέλλα γεμάτη αίσθημα καί καλωσύνΐ]!

καί πώς άπό μικρά παιδιά μιά μεγάλη άγά
πη μάς συνδέει. Οί αντίθετοι* χαρακτήρες 
μας συμπλήρωναν πάντα δ ένας τόν άλλον, 
εκείνη ήταν ή φρόνησι, έγώ ή περιπέτεια, 
εκείνη κατώρθωνε νά μέ λογικεΰη κ ι’ έγώ 
νά τήν ένθουσιάζω.

— Άδελφοΰλα, τής άπήντησα, άφησε 
κατά μέρος τις ειρωνείες, έρχομαι άπό τήν 
’Αγγλία άποφασισμένος νά σοΰ ζητήσω νά 
μοΰ κάνης έ'να δώρο ενάντια άπ’ δ,τι συνή
θως συμβαίνει γιά τούς «έξ αλλοδαπής άφι- 
κνουμένους». Θά μοϋ χαρίσης δυό Κυρια- 
χές τό μήνα. Βλέπεις δέν είμαι άπαιτητικός, 
σοϋ ζητώ μόνο δύο καί σοΰ άφίνω τις άλ
λες δύο γιά τις κοσμικές σου υποχρεώσεις.

«Θά σοΰ φορτώνω έ'να σάκκο στήν πλά
τη, δταν εινε άνάγκη, θά παραλαμβάνη δ 
καθένας μας άπό μιά βαλιζοΰλα δταν χρει
άζεται καί θά ξεκινάμε σάν νεώτεροι Ρο- 
βινσώνες γιά ν ’ άνακαλύψο)με δ,τι ωραιό
τερο έχει ύ τόπος μας. Πώς σοϋ φαίνεται 
τό σχέδιό μου, άδελφοΰλα ;

— Ε ΐιε καλό, είτε κακό, καλέ μου Κώ
στα, ξέρεις πώς ποτέ δέν μπορώ νά σοΰ άρ- 
νηθώ τίποτα, μοϋ άπήντησέ. Ά λλω ς τε πρέ
πει νά ομολογήσω πώς γι’ αύτή τή φορά 
τό σχέδιό σου είνε πολύ λογικώτερο άπό 
άλλα πραξικοπήματα πού σοφιζόσουνα πρίν 
φύγης. Γ ι’ αύτό κ ι’ έγώ πιό πρόθυμη αύτή 
τή φορά δέχομαι νά σ’ άκολουθήσω στό γύρο 
τής Ελλάδας.

Δέν πρόφθασε νά τελειώση τή φράσι της 
πού χύμηξα άπάνω της καί τής έδωσα έ'να 
σκαστό φ ιλ ί στό μάγουλο, ένώ οί γονείς μας 
μάς κύτταζαν μέ συγκίνησι καί συγχρόνως 
μάς παρακινούσαν νά συνεχίσωμε τά σχέ
διά μας στό σπίτι.

Σ’ άφήνω γιά σήμερα, καλέ μου Τζέημς, 
καί άπό τό έρχόμενο γράμμα μου θ ’ αρχίσω 
τή διήγησι τών εκδρομών μας.

Σέ φιλώ Κ ώ στα ς

Τά όνο j e o v i d p ia
'Υπάρχουν πολλών βιδών κλοπές δυστυχώς. 

Κλέβουν χρήματα, κλέβουν κοσμήματα, εμπορεύ
ματα, έπ ιπλα, άλλά τό νά κλέψουν θηρία δέν 
φαίνεται καί τόσο εύκολο πράγμα. Καί δμως νά 
πού αύτό έγινε έδώ καί δυό-χρία χρόνια σχά πε
ρίχωρα τοϋ Βερολίνου. "Ενας διευθυντής τσίρ
κου εγκατεστημένος στό Ββρολίνο έβαλε στις 
εφημερίδες μιά άγγβλία κι' έζητοϋσε νά άγο- 
ράση επειγόντως δυό λεοντάρια.

Φυσικά δέν έπερίμενε νά δώσουν γρήγορα 
ακρόασι στήν αίτησί του, γιατί ήξευρε πώς δέν

βρίσκει κανείς έτσι εύκολα άπό μιά μέρα στήν 
άλλη δυό λεοντάρια, γι’ αύτό ή έκπληξίς του 
ήταν μεγάλη δταν είδε νά παρουσιάζεται στό 
γραφείο του ενας άνθρωπος καί νά τοΰ άναγ- 
γέλη δτι μποροΰσε νά τοΰ προμηθεύση τά δυό 
λεοντάρια πού έπιθυμοΰσβ.

—Τά έχετε ; τόν έρώτησβ, ποΰ βρίσκονται !
— ’Ορίστε τα !
Ό  διευθυντής τάχασβ νομίζοντας πώς ό επι

σκέπτης χοη θάβγαζε άπό τήν τσέπη του δυό 
θηρία καί τόν βλέπει νά βγάζη μιά φωτογρα
φία καί νά τοΰ τήν δείχνη.

— Ή φωτογραφία παοίστανε δυό θαυμάσια λε
οντάρια κλεισμένα σ' έ'να κλουβί.

—Ώ ραϊα ζώα ! ε ίπ εν  δ διευθυντής. Αύτά που
λάτε ;

—Μάλιστα, κύριε δ ιευθυντά.
—Μπορώ νά τά Ιδώ ;
—Ό χι. "Αν σάς αρέσουν θά σάς τά φέρω αύ

ριο τό πρωΐ. Ά λλά  δέν μπορώ νά σάς τά δείξω.
—Καί γιατί;
—Ά  ! αύτό ε ίνα ι τό μυστικό μου. Μή μοϋ ζη

τάτε νά σάς πώ.
—Δέν μπορώ έν τούτοις ν ’ άγοράσο) τά δυό 

λεοντάρια σας χωρίς νά τά ίδώ.
—Είναι άπαράλλακτα δπως στή φωτογραφία 

πού βλέπετε. Λοιπόν δόστε μου τόν λόγο σας πώς 
αν είνα ι όπως φαίνονται σχή φωτογραφία θά τ ’ 
αγοράσετε καί θά σάς τά φέρω αύριο τό πρωΐ-

—Πόσο τά πουλάτε ;
—Πέντε χιλιάδες μάρκα.
—Πολλά είναι,
— Μαζύ μέ τό κλουβί τους.
—Ώ στε δέν μπορείτε νά μοΰ τά δείξετε πρίν^
—Αδύνατον !
— Καλά ποΰ βρίσκονται!
—Στό κτήμα μου. Τάχω φέρει άπό τό τελβυ- 

ταΐο μου ταξεϊδι σ τά ς ’Ινδίας. Λοιπόν σύμφωνοι;
—Ώ ραϊα ! Αύριο στάς 6 τό πρωΐ θά τά έχβτβ.
—Γιατί τόσο ένωρίς ;
—Έ τσ ι πρέπει. Δέν μπορώ άλλη ώρα, άπήν- * 

τησβν ό έμπορος τών λεονταριών καί άπβχαιρέ- 
τησε τόν Δ ιευθυντήν.

—Αύχός δταν έμβινε μόνος του έγέλασε κρύείπέ:
—Κάποιος ίδιόρυθμος θά ε ίνα ι, άς δούμε αν 

θά φέρη τά λεοντάρια . . .
Το επόμενο πρωΐ στις 6 ακριβώς ενα πελώριο 

κλουβί μέ δυό λεονχάρια είχε φθάσει μπροστά 
σχήν είσοδο χοΰ τσίρκου καί 6 διευθυντής μό
λις τό είδε έτρεξε άνυπόμονος.

—Λοιπόν σάς αρέσουν ; έρώτησε ό έμπορος.
—Πάρα πολύ, θά σάς-μετρήσω άμέσως τό πο- 

σόν. Τί προτιμάτε χαρχονομίσμαχα ή τσεκ ;
—Χαρχονομίσμαχα κύριε διευθυντά.
Τό ίδιο βράδυ οί εφημερίδες άνήγγειλαν μιά 

θρασυχάχη κλοπή στά περίχωρα τοϋ Βερολίνου. 
Είχαν κλέψει άπό ένα θηριοτροφείο δυό λεον
τάρια μέ το κλουβί τους τήν ώρα πού τά προ
σωπικό δλο κοιμόταν βαθειά ύπό τήν έπίδρασι 
ίσως κανενός ναρκωτικοΰ.

Ό τα ν  ό διευθυντής τοΰ τσίρκου εδιάβασβ 
αύτή τήν είδησι άρχισε νά κτυπάη τό κεφάλι 
του, γιατί έκατάλαβε τό παιγνίδ ι πού τοΰ είχαν 
παίξει καί περιττό νά ποΰμε δτι άναγκάσθηκε 
νά έπιστρέψη τά δυό λεονχάρια, ένώ ό θρασύς 
άπαχεών δέν κατωρθώθη ν ’ άνευρεθή.



(Συνέχεια άπό τά προηγοΰμβνο)
Έ π ι τέλους εύρέθηκε κάποιος ψαράς πού 

ειπε στόν φίλο μας τόν Ζάκ δτι ήξευρε κά
ποιον βαρκάρη πού ήταν πολύ ριψοκίνδυνος 
και θά δεχόταν ϊσο>ς νά πάη αν τόν έπλή· 
ρωναν καλά.

— Δέχομαι άπό πριν τούς δρους του, εί- 
πεν ό Ζάκ.

— Τότε δέν θά διστάση νά σάς πάη. 
Πάμε, άν θέλετε, νά τόν βρούμε.

'Ο Ζάκ ακολούθησε τόν ψαρά στήν άλλη 
άκρη τοϋ χωριού καί φθάσανε στό μέρος 
πού κατοικούσε ό βαρκάρης Ύ βω ν Λεγκέν.

*Ηταν έ'να γερό παληκάρι καμμιά τριαν
ταριά χρόνων μέ σώμα αθλητικό καί μέ πρό
σωπο ενεργητικό. 'Ο ψαράς τοϋ εξήγησε 
περί τίνος έπρόκειτο και έδέχθηκε νά έπι- 
χειρήση τό πέρασμα στόν φάρο άν τοϋ έδι
ναν τρεις χιλιάδες φράγκα.

Ό  Ζάκ έσπευσε άμέσως νά μέτρηση τό 
ποσό κι’ έδωσε κι’ ένα καλό φιλοδώρημά 
στόν ψαρά πού τόν είχε βοηθήση νά επιτυχή 
τόν σκοπό του.

*
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Τό πέρασμα στόν φάρο ήταν αρκετά επι
κίνδυνο καί πολλές φορές κόντεψαν νά πνι- 
γοΰν. άλλά ό Υ β ώ ν Λεγκέν ήταν πρώτης 
τάξεως θαλασσόλυκος καί μανουβράριζε μιά 
χαρά τή βάρκα του πού πότε βρισκόταν σέ 
ΰψη θεώρατα καί πότε έ'πεφτε στό κενόν μέ 
δαιμονιώδη κρότο.

Μολονότι άρκετά γενναίος ό Ζάκ πολλέί 
φορές έφοβήθηκε πώς δέν θάβλεπεπιά γερή 
τή βάρκα τους, άλλά τέλος πάντων κατώρ- 
θωσαν και φθάσανε στό φάρο.

Οί φαροφύλακες τάχασαν άμα τούς είδαν:
— Τί ιδέα ναρθήτε μ’ αύτό τό σκυλό- 

καιρο, είπαν. Θέλατε νά πνιγήτε ;
— Ό χι βέβαια, άπήντησεν ό Ζάκ, μά μ’ 

έστειλε ή εφημερίδα μου άπό τό Παρίσι νά 
σάς ρωτήσω πώς περνάτε έδώ.

— Μπορούσατε νά διαλέξετε άλλη εποχή.
— Μά ήθελα ακριβώς νά ιδώ τί είνε ή 

ζωή σας μέ τέτοια θαλασσοταραχή.

— Ό χι καί πολύ διασκεδαστική, καθώς 
βλέπετε, μά μέ τόν καιρό συνηθίζει κανείς.

Ό  Ζάκ έπισκέφθηκε τόν φάρο καί ανέ- 
βηκε ώς τόν ψηλότερο πυργίσκο δπου τοί 
εξήγησαν δλο τόν μηχανισμό, είχε δέ τήν 
άπόφασι νά φύγη τάς τρεις τό απόγευμα, 
άλλά ό 'Υβών Λεγκέν άρνήθηκε κατηγορη
ματικών.

— ΤΗταν πολύ άσχημη θάλασσα τό πρωΐ, 
είπε, μά οπωσδήποτε καταλάβαινα πώς 
μπορούσα νά τά βγάλω πέρα, τώρα δμως 
δυνάμωσε ή φουρτούνα καί δέν θά τά κα
ταφέρω νά μανουβράρω γιά νά φθάσωμε.

— Τότε πότε θά φύγουμε ;
— Μόλις μπουνατσάρει λίγο, αύριο... με

θαύριο...
Ό  Ζάκ προσπάθησε νά μή δείξη δλη 

του τή δυσαρέσκεια, άλλως τε δέν τοϋ κα- 
κοφαινόταν κιόλας νά περάση μιά ολόκληρη 
νύχτα στόν φάρο.

— Μά θά ανησυχήσουμε τούς κυρίους, 
είπε μόνον* άλλά οί φαροφύλακες διαμ«9' 
τυρήθηκαν :

— Τουναντίον θάναι γιά μάς μιά διασκέ· 
δασι. Είνε τόσο μονότονη ή ζωή μας έδώ...

Έπρότειναν στόν Ζάκ καί στόν Υ β ώ ν να 
παίξουν μιά παρτίδα χαρτιά καί σέ λίγο βρι
σκόταν δλοι καθισμένοι γύρω στό τραπέζι.

— Πιέστε καί λιγάκι, είπε έ'ξαφνα ό ένας 
άπό τούς φαροφύλακας καί χωρίς νά περι- 
μένη άπάντησι έφερε μιά μπουκάλα καί τέσ
σερα ποτήρια.

— Στήν ύγειά σας, κύριοι !
'Ο Ζάκ δέν είχε διόλου τή συνήθεια νά 

πίνη, γ ι’ αύτό έβρεξε μόλις τά χείλη του 
γιά νά μή προσβάλη τή συντροφιά, οί φα
ροφύλακες δμως άδειασαν μπόλικα ποτήρια.

— Δέν πρέπει νά πίνετε τόσο πολύ, τού( 
έλεγε ό Ζάκ, μά αύτοί δέν ακόυαν τίποτε, 
εξακολουθούσαν νά πίνουν.

— Κάματε ζαβολιά I φωνάζει έξαφνα ό 
ένας, άποτεινόμενος στόν Ζάκ.

— ’Εγώ έκαμα ζαβολιά ! λέει ό Ζάκ κα- 
τακόκκινος.

— Ναί, είσθε λωποδύτης !
Ό Ζάκ άπό κατακόκκινος έγινε χλωμός 

χαί μπόρεσε μονάχα νά πή :
— Είσθε μεθυσμένος !
Άλλά τότε ό φαροφύλακας πού τόν είχε 

πή λωποδύτη, σηκώνεται καί τοΰ δίνει μιά 
γροθιά στό κεφάλι.

'Ο Ζάκ ζαλίζεται, πέφτει κάτω άναίσθη- 
τος, ένφ οί τρεις άλλοι, στουπί στό μεθϋσι, 
γελούν καί φωνάζουν :

— Τυΰ χρειαζότανε ! Μπράβο ! ’Έ τσ ι!
Όταν συνήλθε ό Ζάκ βρέθηκε μέσα σιο

σκότος καί μέ πολύ δυσκολία κατωρθωσε 
νά βρή τό ήλεκτρικό φαναράκι πούχε πάντα 
στήν τσέπη του καί μέ τή βοήθεια αυτού 
άναψε τή λάμπα.

Τότε είδε δτι δ βαρκάρης του καί οί δύο 
φαροφύλακες ήσαν ξαπλωμένοι κατά γής, 
στουπί στό μεθύσι...

’Έξαφνα άκούει σφύριγμα πλοίου καί πε- 
τιέται άπό τή θέσι του.

— Πλοίο ί είπε καί μιά ξαφνική σκέψις 
τόν έκαμε νά γίνη πελιδνός :

— Δέν άναψαν τόν φάρο !
Σκουντάει τότε ένα άπό τούς φύλακας κι’ 

αρχίζει νά τοΰ φωνάζη :
— Τόν φάρο ! δέν άνάψατε τόν φάρο !
— ’Άσε με ήσυχον ! έμυυρμούρισε δ με

θυσμένος κι’ έγύρισε άπό τό άλλο πλευρό.
Καί δεύτερο σφύριγμα άκούστηκε καί τότε 

ό Ζάκ, χωρίς νά χάση δευτερόλεπτο, σκαρ
φαλώνει στό φάρο καί φθάνει στόν πυργί
σκο. Θυμάται δσα τοϋ είχαν πή καί χωρίς 
πολλή δυσκολία κατορθώνει κι’ άνάβει τό 
φώς τοϋ φάρου άκριβώς τή στιγμή πού ένα 
πλοίο μέ 600 έπιβάτες προχωροΰσε ευθεία 
γραμμή σ’ ένα βράχο.

Μέ τό φώς τοϋ φάρου κατώρθωσε κι’ ε- 
γλύτωσε άκριβώς τήν κατάλληλη στιγμή.

Όταν ξεμέθυσαν οί φύλακες κι’ έμαθαν 
Ο,τι είχε συμβή δέν ήξεραν πώς νά δείξουν 
τήν ευγνωμοσύνη τους στόν νεαρό ρεπόρ
τερ καί δ Ζάκ τούς ύποσχέθηκε νά κρατήση 
εχεμύθεια.

Έκράτησε τόν λόγο του, μά αύτό δέν τόν 
εμπόδισε νά κάνη μιά ώραιοτάτη περιγραφή 
τοΰ φάρου στόν «Παρατηρητή» καί νά μι- 
λήση γιά τούς δύο φαροφύλακες πού ζοΰν 
σάν εξόριστοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
Τό π ερ ιδ έ ρ α ιο

Ό Ζάκ είχε’κατωρθώσει νά ίδή τόν πρω

θυπουργό, μολονότι δέν έδέχετο κανένα δη
μοσιογράφο καί ενθουσιασμένος έτρεχε στήν 
εφημερίδα του νά δώση τά χειρόγραφά του, 
δταν, καθώς έπερνοΰσε άπό τό λογιστήριο, 
συνήντησε έναν τύπον πού τοϋ έκίνησε τήν 
προσοχή. ΤΗταν ψηλός« μέ μουσάκι, μέ μά
τια μικρά καί πονηρά κι’ έμοιαζε πολύ μέ 
Εβραίο.

— Μπά σάν Πολωνός φαίνεται αύτός, I- 
σκέφθηκε. τί νά θέλη ;

Φαινόταν άνήσυχος καί σάν νά έπρόσεχε 
μήπως τόν άκολουΜοΰσαν.

Έπλησίασε τή θυρίδα τοΰ Λογιστηρίου, 
έδωσε κάτι στό «τμήμα μικρών αγγελιών» 
κι’ άφοΰ έπλήρωσε κ ι’ έπήρε τά υπόλοιπα 
έφυγε. Τότε έπλησίασε τό «τμήμα άγγελιών» 
δ Ζάκ κι’ έρώτησε :

— Τί άγγελία έδωσε αύτός δ κύριος ;
— Νά σάς τήν δείξω άμέσως, άπήντησε

δ υπάλληλος μέ λίγη έκπληξι καί έτεινε 
στόν Ζάκ ένα χαρτάκι πού έγραφε :

«Άπωλέσθη τήν 10 ’Οκτωβρίου εντός 
ταξί μεταξύ σταθμού τής Λυών καί λεωφό
ρου Όπερά περιδέραιον μέ 70 ψεύτικες

'Ο εύρων παρακαλεΐται να ίο φερη οδος 
Γκαπεντί 23 καί θά λαβη ως αμοιβήν 20. 
000 φρ».

Ό  Ζάκ πετάχτηκε άπό τή θέσι του. ^
— Είκοσι χιλιάδες φράγκα, είπε, γιά ένα 

ψεύτικο κολλιέ. Κάτι τρεχει...
— Πότε θά δημοσιευθή αύτή ή άγγελία; 

έρώτησε.
— Αύριο τό πρωΐ, κύριε Ρομπέρ.
Ό  Ζάκ χωρίς νά πή λέξι άντέγραψε στό 

καρνέ του τήν άγγελία.
(Ακολουθεί)



;ΥΝΕΡΓΑ2ΙΑ ΤΟΝ ΦΙΛΙ
’&κδρομη Σ χολική

Στις 8 ’Ιουνίου έγινε μία έκ- 
δρομή, στήν οποία ελ^βαν μέρος 
δύο τάξεις χοΰ Γυμνασίου Κύ
μης καθώς κα ί τό Ή μιγυμνάσι- 
ον κα'ι Δημ. ΣχολεΐονΆλιβεριου.

Κατεσκήνωσαν σε μιά κατά
φυτη τοποθεσία λίγο έξω άπό τό 
χο'ριό Ά γ ιο ς  Λουκάς καί κάτω 
άπο τήν κατασκήνωσι απλωνό
ταν σάν γαλάζιο φεϊδ ι ό Εύβοϊ- 
κός κόλπος. _ _

’Α πέναντι άπό τόν Ευβοϊκο ό
λα τά βουνά τής Α ττικής καί 
μπροστά όλη ή μικρή πεδιας τοΰ 
Άλιβερίου πού έμοιαζε σάν δαν- 
τελλωχό κέντημα.

Δέν θά ξεχάσωμε ποτέ αύτή 
τήν καχασκήνωσι οΰτε τις ομορ
φιές πού είχαμη τριγύρω μας. 
Άλιβέριον Λ. Π απαν ιχ ο λά ου

Το όάσος
Προχωρούσαμε μέσα στό δά 

σος δταν ό ήλιος έρριχνε τις πρό) 
τες άχτϊδες του γύρω στήν πλά- 
σ ι. Έ να  απαλό άβράκι φυσοΰσε 
καί μας πλημμύριζε ζωή, τά που
λιά πβτοΰσαν καί μέ τά κβλαϊ- 
δήματα τους έδιναν μιά όψι χα
ρούμενη στό έρημο δάσος. Ό  
βοσκός έπαιζε μέ τή φλογέρα 
του τό πιό συμπαθητικό του τρα- 
γοΰδι κάτω άπό τόν ίσκιο, καί 
τά πρόβατα του έβοσκαν τό δρο
σερό χορτάρι.

Οί πεταλλοΰδες πετοΰσαν άπό 
αγριολούλουδο σέ αγριολούλου
δο, τό νερό κυλοΰσε ολοκάθαρο 
άνάμβσα ά π ’ τά δένδρα άφίνον- 
τας ν ’ άκουσθή ένα νανουριστι- 
κό τραγούδι.

Ά ντίκρ» στήν πλαγιά τοΰ βου- 
νοΰ τό χωριό έμοιαζε σάν μιά 
μεγάλη ανθρώπινη φωληά.

Κι’ έμεινα εκεί ώρες ατελείω
τες, σάν μεθυσμένος άπό τήν άρ
μονία τοΰ Θεοΰ.

Μ ίκυ -Μ άους

'ίΚ  3νοι} ις
Ή  Ά νο ιξ ις  μας ήλθε 
μέ γέλοια, μέ χαρές 
καί ό χειμών παρηλθέ 
φθάσαν οί διακοπές.

Λουλούδι’ ανθίζουν πάλι 
πουλάκια κελαϊδοΰν 
δλη ή γή μας θάλλει 
καί τά παιδιά πηδοΰν

Βόσκουνε τά άρνάκια 
στούς κάμπους, στις πλαγιές 
φωνάζουν τά παιδάκια : 
«Ζήτω οί διακοπές !

Π απ αγα λλα κ ι

3Υίϋδος
Καρβουνιάρης κάλεσβ 
σπίτι χου νά μένη 
κάποιον ποΰχε επάγγελμα 
ροΰχα νά λευκαίνη 
Κι’ αύτός τοΰ απάντησε : 
«Φίλε, δέν γνωρίζεις, 
πώς δτι θά λευκαίνω έγώ 
εσύ θά τό μαυρίζεις ;»

"Α νθος Μ α ΐου

Ό  Τοζος και ή γάζα ζον
Ό  μικρός Τοτός έχει μιά ώ- 

μορφη άσπρη γατούλα.
Κάθε μέρα δταν γυρίζει άπό 

τό σχολείο, άφίνει τή σάκκα του 
καί τρέχει νά παίξη μαζύ της. 
Κατεβαίνουν στόν κήπο κ ι’ αρ
χίζουν τά παιχνίδια. Καί τί δέν 
κάνουν! "Ολος ό κήπος γίνεται 
άνάστατος. Σήμερα ομως δέν 
τρέχει νά τήν βρή δπως κάθε 
μέρά, θέλει νά τής παίξει μιά 
φάρσα. Τήν βάζει πάνω σέ μιά 
καρέκλα καί μ έ τά χάδια του κα
τορθώνει νά τήν κάνει νά καθί
σει ήσυχη καί κάθεται κ ι’ αυτός 
άπέναντί της. Γόμες, μολύβια, 
κραγιόνια καί χαρτιά μαζεύον
ται πάνω σέ μιά καρέκλα. Τ ί κά
νει, κανείς δέν ξέρει! Ε ίναι τό
σ ο  προσηλωμένος, δσο δέν ήταν 
ποτέ δταν είχε νά λύση τό δυ- 
σκολώτερο πρόβλημα.

’Επιτέλους άφίνει τά μολύβια, 
τίς γόμες καί τά χρώματα καί 
βάζει αύτό πού έ'κανε μπροστά 
στή γατοΰλα του. Ξέρετε τί ή
ταν; ό κατεργαράκος, γιά να γε- 
λάση ζωγράφισε έ'να ποντικάκι— 
ξέχασα νά σάς πώ δτι ζωγραφί
ζει θαυμάσια — τόσο μεγάλο κ’ 
τόσο δμορφο πού νόμιζε κανείς 
πώς ήταν άληθινό.

Μόλις τό είδε ή γατοΰλα τρέ
χει νά τό πιάση, άλλά άπό τι 
βία της πιάνει καί τά δάκτυλα 
χοΰ Τοτοΰ, στά όποια άφίνει τά 
άποτυπώματα τής θωπείας της.

Ό  Τοτός τώρα κυτάζοντας λυ
πημένος τά χέρια του λέει μέσα 
στά δάκρυά του πώς ποτέ πιά 
δέν θά κάμη φάρσες στή γα
τοΰλα του.

Α ικα τερ ίνη  Σ. Σ βορώ νου .

Τ ά φλουριά ζον ονρανώ
Μιά φορά κι’ έναν καιρό ζώ

σε μιά όρφανοϋλα πού δέν είχΕ 
οΰτε σπίτι γιά  νά καθίση ovti 
κανένα στόν κόσμο γιά  νά τψ 
λυπηθή. Δέν είχε τίποτ’ Λ 
άπό τά ροΰχα πού φορούσε 
κανένα κομμάτι ψωμί πού τιϊ 
έδινε κάποιος εύσπλαχνικός (Κ 
στιανός.

Μιά μέρα πού περπατοϋι 
συναντάει σχόν δρόμο χης εν 
φ ιωχό πού χής λέει :

— Πεινώ μικροΰλα μου, 
μου λίγο ψωμάκι.

Ή  κοπελλίτσα τοΰ δίνει ο 
της τό ψωμί καί αύτός τής μΙ 
μ’ ευγνωμοσύνη :

— "Ο Θεός νά σ’ έλεήση : 
Λίγο μακρύτερα συναντάβΓ

να παιδάκι πού έκρύωνε, γι ί" 
δέν είχε νά βάλη τίποτα στό 
φάλι του.

Βγάζει τό σκουφάκι της x 
τοΰ τό δίνει.

Λίγο πιό μακρυά μιά παιδο 
λα κρυώνει καί κάθεται ζο 
μένη στή γωνία τοΰδρόμου.Τ1 
δίνει τό φόρεμα της κ ι' οί? 
μένει μονάχα μέ τά μισοφό(>ι.

Στό τέλος τό βγάζει κι’ α' 
γιά νά τό δώση σ’ ένα μιοο 
μνο κοριτσάκι κ ι’ αύτή^ κρύβε" 
μέσα στό δάσος γιά νά μή ι : 
βλέπουν πού ε ίνα ι γυμνή.

Μά ξάφνου έκεΐ πού κάθετ 
μαζεμένη κάτω άπό ένα δέν 
βλέπει νά πέφτουν στά no 
της φλουριά, πολλά φλουριά.

Ή  μικροΰλα τά χάνει μό »j 
ποια καλή μάγισσα παρουσία 
τα ι μπροστά της καί _τής λήι 

—Γιά τά καλά πού έκαμες ο» 
δίνω αύτά χά φλουριά. Πα(Γ 
καί ζήσε εύτυχισμένη. Ό  κ«? 
Θεός σ’ άντάμοιψβ γιά  τήν χω 
σου καρδιά.

Γεώργ. ■ ίη ιιη τρακόττνν ίο :

31αιδ ικο }>ίλιο
Ή  συζήτησις στό τραπέζι, ε 

ή ΰπηρέτρια φέρνει μιά π ια τύ  
μέ χοιρομέρι καί αύγά.

Ό  πατέρας.—Λός μου πδ 
καί τάν γάν κινήσω.

Καί άποτεινόμενος πρός 
μητέρα : < , ,

—Ξέρεις ποιός χό είπε αιΐο 
—Καί βέβαια, δ Άρχημί 

Κωσχάκης.—Καί χόν είπανε 
φο ; αύτό κ ι’ έγώ μπορούσα 
τά πώ. Θ άνος Χουτξονμηΐ

'Α θ ή ν α ι -  Π ινδάρου 30 . *Ωραι γραφ ε ίο υ  5  8  μ. μ . π λ ή ν  Π έμπτης κ α ι Κ υ ρ ια κ ή ς ._______

3Yleza}v μας
Αγαπητά μον παιδ ιά ,

Πολλοί εκ τών σννδρομητών μας 
καί αναγνωστών μας είχαν την κα· 
λή εμπνενσι νά μάς καταστήσονν 
γνωστή την καλη εκβασι τών σχο
λικών των εξετάσεων πον εστέφθη- 
οαν μ ’ ενα άριστα η μ  * ενα λίαν 
καλώς.

«7α *Ελληνόπονλα* μον άναθέ- 
τονν να, τονς σνγχαρώ, κα ί νά τονς 
ευχηθώ, έτσι πάντοτε, τώρα στις 
σπονδές τονς, κ ι άογότερα και στην 
ζωή, νά έπιτνγχάνουν σ ’ δ,τι επ ι
χειρούν.

Σχετικώς μ ’ αυτό, εποφελονμαι 
y<a νά φλναρήσω λίγο με τονς κα 
λούς μικρούς μον φίλονς,

Θά σάς ετνχε άσφαλώς ν* άκον- 
0X6 και τονς μεγάλονς κάποτε άκο- 
μη νά λένε, πώς ή μοίρα τοϋ κάθε 
Μρώπον ε ίνα ι κάπον γραμμένη, 
καί πώς αντή μόνη οδηγεί τά βή
ματά τονς.

Δεν νπάρχει άμφιβολία πώς μια  
όνναμις άνώτερη ρυθμίζει τα παν
ί α, μά ξέρομε ονγχρόνως πωζ κί 
6 κάθε άνθρωπος είναι μ ιά  δννα- 
μις αυτοτελής, πον μπορε ί νά άν- 
χώράση και νά αντιμετώπιση αλ- 

δυνάμεις κατορθώνοντας νά 
υπερνικήση κάποτε ανυπέρβλητα 
φαινομενικώς εμπόδια καί νά φθά- 
οΐ] εκεί πον ή φιλοδοξία τον ονει- 
ροπολεΓ.

Την δύναμι αντή, καλά μον παι
διά, πρέπει καθημερινώς νά καλλι
εργείτε.

Πρέπει άπο τώρα πον εισθε α*ό- 
μη παιδιά νά ξεκαθαρίσετε μεσα 
οτη οκέψι σας τι ζητάτε απ τη 
ζωή καί ποιο θά είναι άργότερα τό 
πρόγραμμά σας, και σύμφωνα μ  
αυτό, νά προχωρήτε, νά έργάζεσθε 
νά μελετάτε, γιά νά φθάσετε εκεί 
που θέλετε, έχοντας πλήρη συνή- 
δεισι τοϋ δρόμον πον άκολονθεΐτε.

Γιά νά τό κατορθώσετε αντό 
μή κυττάξετε γύρω σας, μή ζητάτε 
ποτ'ε νά μ ιμηθήτε τί κάνουν άλ
λοι, σκύψετε μέσα σας, άναμετρή- 
στβ τίς άτομικές σας ψυχικές δυ 
νάμεις και προσπαθήστε νά τις χρη· 
οιμοποιήσετε σ ’δτι ανώτερο έμπνεν- 
οΗτε. Η ΦΙΛΗ ΣΑΣ

'5Κ άλληλο^ραφία μας
Ά πό τό· έρχόμβνο φύλλο, ά- 

γαπητά μας παιδιά, τό περιοδι
κό σας δέν θά πουλιέται πια στα 
κιόσκια, οΰτε θά στέλνεται στις 
έπαρχίβς με τό πρακτορείο,^αλ
λά θά τό λαμβάνουν μόνον δα  οι 
έγγράφονται συνδρομηταί. Για 
νά σάς διευκολύνουμε είμαστε 
πρόθυμοι νά δεχόμαστε καί τρί
μηνες συνδρομές "Ετσι οι ανα- 
γνώσται μας μαζύ μέ τίς λύσεις 
τους δέν έχουν παρά να στέλ
νουν καί 20 δραχμές σέ γραμμα
τόσημα καί θά λαμβάνουν τό 
περιοδικό τους στό σπίτι τους. 
Οί έγγραφές θ ’ άρχίζουν απ’ δ- 
ποιοδήποτε φύλλο καί τα φύλλα 
θά στέλνονται τακτικά έφ ’ δσον 
άνανβώνονται οί συνδρομές.

[Οί άναγνώσται μας τών ’Αθη- 
νών όσοι δέν θέλουν νά εγγρα- 
φοΰν συνδρομηταί μπορούν ν ’ ά- 
γοράζουν τά φύλλα άπό τά γρα
φ εί α μας ή άπό τά βιβλιοπολεΐα 
Έλευθερουδάκη, Πυρσού, Δεπα- 
στα, Βασιλείου καί το Χαρτοπο- 
λεϊον Μαρίνου Βουλής 5._

Είμαστε βέβαιοι πώς όσοι ά- 
γαποΰν τά «’Εληνόπουλα* θά 
σπεύσουν νά γραφοΰν συνδρο
μηταί.

Α ικα τερ ίνη ν  Σ βορνω ου. Χαι
ρόμαστε πολύ πού άγαπάς τό 
περιοδικό μας καί ή άνταμοιβή 
μας γιά  τούς τόσους κόπους ·1* 
ναι νά σάς άκοΰμε ολα βσας τά 
παιδιά μας νά μιλάτε μέ τόσο 
ενθουσιασμό. Γιά τό  ̂ δ ιαγωνι
σμό χαρας μπορείς νά^ στβίλης 
καί τώρα άμέσως ότι εχεις έ
τοιμο. _ ,

Τ. Γ εω ργιάδην. Σοΰ βστβιλα-
με τά φύλλα.

Λ εω νίδαν Π απ αν ικ ολά ου  Σ' 
εύχαριστοΰμε πού εργάζεσαι γιά 
τήν διάδοσι τοΰ περιοδικοΰ μας 
καί σοΰ υπενθυμίζομε δτι άν 
γράψης δ φίλους σου συνδρομη- 
τάς γιά ένα χρόνο θά δικαιούσαι 
μία έξάμηνη συνδρομή δωρεάν. 
Μόλις λάβομε τά χρήματα θά 
σοΰ στείλωμβ'τά φύλλα. Τά χ ρ ή 
ματα μπόρβϊς νά τα στείλης 
μέ ταχυδρομική έπιταγή.

Σ ταύρο ν  ’Ε λευθερ ίου . Ί ω άννην  
Σ π υ ρ ίδ η ν . Γ εώ ργιον Κ όλ ιαν . 
Σ ταμ . "Αγγελέτον. Τά φύλλα 
πού έζητήσατε σάς έστάλησαν. 
Θ εόφ ιλον Ά ρ ισ τ ό π ο υ λ ο ν . Έ λά- 
βαμβ τίς 10 δρχ. άλλά δέν μάς 
έγραψες τί ψευδώνυμο έδιάλεξες. 
Τό περιμένουμε.

Τά έλάβαμε δλα, ”Α νθος  
Μ α ΐο υ , καί θά τά δημοσιεύσου
με μέ τή σειρά τους, άλλά είς 
τά μέλλον νά γράφης στή μία 
μόνο πλευρά τοΰ χαρτιοΰ.

"Ά λχιμον. Τά έλάβαμε καί 
θά τά δημοσιβύσωμε.

Ν ικ. Ώ ρολογόπ ουλον . Σοΰ 
στείλαμε τό τρίτο φύλλο, πιστεύ
ομε νά τό έλαβες. Σ’ εύχαρι- 
στοΰμε πολύ γ ιά  δσα μΰ ς Υθά- 
φεις καί περιμένομε νά έγγρα- 
φής συνδρομητής καί νά παρο- 
τρύνης καί τού; φίλους σου νά 
έγγραφοΰν. _

Ν ίχον Π ολ ίτην . Τα ελαβα- 
με. Θά συμμορφωθούμε μέ τήν 
έπιθυμία σου.

Έλάβαμε άργοπορηαένες λύ
σεις καί δελτία χαράς τοΰ 1ου, 
2ου, 3ου καί 4ου φύλλου άπό 
τούς Θ. Άριστόπουλον, Ά.Κου- 
λουβάτον, Ί ίλένη  Δημαρά, Ν. 
Ώρολογόπουλον, Λ. Γαζή.

Έλάβαμε λύσεις καί δελτία 
χαράς τοΰ 5ου φύλλου απο τους 
Γ. Γρηγοριάδην, Ν. Ώρολογό
πουλον, Θ. Άριστόπουλον, Έ λ . 
Δημαρά, Δ. Ά ντανασιώτην, Δ. 
Παυλίδου, Κ. Ζαγγογιάνην, Λ. 
Γαζή, Δ. Παπακώστα, Ν. Πολί
την, Β. Μελά, Γ. Πανά, Μ. Γε- 
ωργαντά, Εύτ. θεοφιλοπούλου, 
Αί. Σβορώνου, Ή . Παπαδάτον, 
Λ. Άργυριάδη. Γ. Ζητρίδην, Κ. 
Χατζηαθανασίο»·, Μ. Λευκαδη- 
νόν.

’&γκρίβεις ψευδωνύμων
Δικαίωμα έγχρίοεως ψευδωνύμου 

γιά δλον τόν χρόνον δρχ. 10. Πλάι στδ 
ψευδώνυμο γράφεται- τό ψηφιον α 
δταν πρόκειται γ ι ’ Αγόρια καί κ οταν 
πρόκειται γιά  κορίτσια.

Έγκρίνονται τά ψευδώνυμα : 
Ά νθο ς  τοΰ Μαίου (κ) Ώρολο- 
γόπουλος (α).



*31cub τον ενα  στον cUJo ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΥΣΕΩΝ Β'. ΤΡΙΜΗΝΟΥ
'Όροι συμμέτοχης 1-20 λέξεις δρχ 

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

Δέχομαι ν ' αλληλογραφώ μαζύ 
σου, Προμη&έα, μ'άρέσουν πολΰ 
τά βιβλία μέ περιπέτειες ή μ’ έ- 
ξερβυνήσεις. Είμαι στήν Α’. νυ" 
μνασίου «α ί πηγαίνω στό Πει
ραματικό.

Ά λ κ υ ώ ν
'Ε λλη νόπ ουλο , θέλω ν '  αλ

ληλογραφώ μαζύ σου, γράψβ μου 
τί θέματα σ’ ενδιαφέρουν κ'ά αν 
κάνης καμμιά συλλογή. Έ γώ 
μαζβύω ελληνικά γραμματόσημα.

Προμη&εΰς
Μ ικρέ Κ ρ ιτ ή ,  θέλεις ν ’ αλλη

λογραφούμε; Γράψβ μου τήν ή
λικία σου καί ποια βιβλία άγα- 
πάς. Ρέα

Προμη&έα, καί έγώ επίσης. 
Ό τι βιβλία βρώ διαβάζω. Είμαι 
τρίτη Γυμναηίου Καβάλλας.

Έσύ πάς σχολείο; Ποιά βιβλία 
σ’ άρέσουν πβρισσότερο !

Μ ικρός Κ ρ ιτή ς

Δεχόμεϋ-α λ ύ σ ε ις  ®ω ί  25  ’Ι ο υ λ ίο υ

41. Μ αίανδρος

'U yieiveg £νμ6ονΛες
Ό λο ι οΐ άνθρωποι, καλοί μου, 

δέν έχουν τόν ίδιο οργανισμό 
καί αύιό έξαρτάται πολλές φο
ρές άπό τό δτι δέν έκληρονόμη- 
σαν καλή ύγεία άπό τούς γονείς 
των, ή δέν βπρόσβξαν τήν ύγβία 
τους σάν ήσαν παιδιά.

Ή  ύ'/εία βίναι τό μεγαλείτβρο 
χάρισμα, γ ι ’ αύτό πρέπει πολΰ 
νά τήν προσέχωμβ όταν τήν έ 
χομε, γ ια τί δύσκολα θά τήν ξα- 
ναβροϋμε δ ίαν τήν χάσωμε.

’Απαραίτητοι λοιπόν δροι γιά 
νά είνα ι κανείς υγιής βίναι νά 
γεννηθή άπό γερούς γονείς καί 
νά άκολουθή τούς [κανόνας τής 
υγιεινής άπό μικρό παιδί.

Πώς θά άκολουθή τούς κανό
νας τής ύγιεινής θά τό ίδοΰμε 
σέ άλλο φύλλο.

“Α λκιμος  

ΕΞΗ ΓΗ Σ ΙΣ  Π ΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Ό ρ ιζοντ ϊω ς  : Μάρκα σοκολά
τας, θεός, πέρασμα, επίρρημα, 
χωνευτικό, έπίθετον, πλοίο.

Κα& έτως "Ορος, ούράνιον 
φαινόμβνον,’ Αθηναϊκή Έφημερίς 
πόλις τής "Ελλάδος, όνομα κύ
ριον, μαθητής Ίησοΰ. βάρος.

"Α λκιμος

42. Τ ρ ίγ ω ν ο ν
+ + + + +  =  "Αστρον
+ + + +  =  Πλήθος
+ + 4 - == Ά νθο ς
-j—}- =  ’Αντωνυμία
-|- =  Γράμμα

Καθέτωί τά ίδια.
Ν.Ε.Π

43. Φ ω ν η εν τό λ ιπ ο ν
.—θς—ν —.—ρχ—χ—τ—τλς 

Π αηο,γαλλάκ ι

44. Α ίν ιγ μ α .
Είμαι μικρό πολύ μικρό 
πού μόλις μέ κυττάζεις 
Καί μ ’ όλα ταϋτα θές δέ θές 
Ό τα ν  μέ δεις θαυμάζεις.

Μ. Λ ευκαδηνός

+ 
. +

·.+
·.+
.+
+

45. Γ ω ν ία
. =  Όρος "Αφρικής 

=  Ζώον
=  Βασιλεύς Τροία{ 
=  Χερσόννησος’Ασίο; 
=  ’Αθηναίος στρ)γός 
=  Πάχος 

. =  Νήσος Αιγαίου 
Β α σ ίλ ε ιο ς  Π αυλίδης

46, Σ υ λ λ α β ό γ ρ ιφ ο ;
"Αν δύο σύμφωνα ένωσης 
Μέ μιά νήσο στό Αιγαίο, 
Σοφόν ανδρα θά δηλώσης 
Παλαιό ΜυτιληναΙο.

Κ . Μ αλακούτη ;

57 Δ ικ τυ ω τ ά ν
=  Θεά 

=  Άρχ.Βοιωτ. πόλι} 

■— Έ ρυνίς

--- ’Ασωτία 
Κ αθέιως τά ίδ ια

Γ. Κ. Βρεττος

48. Κρυιττογραφιχό
12314256 =Καταστραφεισαπόλΐί 
25211 =  Μοθολογ. Τέρας
1225316 — Στρατηλάτης
1316 =  Όρυκτό
12316 — Μυθολογ, πρόσωπον

Κ . Χατζηα& ανασίου

-  ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΟ ΓΤΑΙΧΝΙΔΙ

Τ ραβάτε γ ραμμές άχολουϋ·ω ν- 
τας α φ '  ενός τοΰ ί άρ ιϋ ·μούς  

άφ  ’ ετέρου  τά  ψ η φ ία  
κ α ι &ά έχετε μ ιά  

έ κ π λ η ξ ι.
3*5“ I* *

* ’ϊ, ο '*<·.« 11 ■·


