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XPISTIANIKH ENOSIS NBANUSN
Ένα άπό τά ευεργετικά ιδρύματα τοΰ 

τόπου μας που πρέπει νά γνωρίσουν οί 
μικροί μας άναγνώσται είναι ή Χριστια
νική Ένωσις Νεανίδων, γνωστή και μέ 
τά αρχικά της ψηφία ώς ΧΕΝ.

Το ί'δρυμα αυτο δεν είναι και πολλά 
χρόνια ποΰ λειτουργεί στον τόπο μας καί 
δμως άπολαμβάνει είδει της γενικής εκ 
τιμήσεως, τόσον ή δράσις του είνε ευερ
γετική καί αποτελεσματική.

Εδρεύει στήν οδόν Βαλαοιρίτου, σ ’ε
να οίκημα ευάερο καί υγιεινό, τδ όποιον 
περιλαμβάνει κοιτώνας, σπου
δαστήρια, αίθουσα άναψυχής, 
τραπεζαρίες κλπ.

'Ο σκοπός του είναι νά 
προσφέρη στά κορίτσια ποΰ έρ
χονται στήν πρωτεύουσα, είτε 
γιά νά Ιργασθοΰν, είτε γιά νά 
σπουδάσουν ενα άσυλο οικογε
νειακό καί προσιτό συγχρόνως 
.στο κάθε βαλάντιο.

Φθάνει νά σάς ποΰμε δτι 
μία νέα, οίκότροφος τηςΧριστι- 
ανικής Ένώσεως Νεανίδων, 
καταβάλλουσα μόνον Ι200δρ. 
τον μήνα ευρίσκει Ικεΐ τόν κοι

τώνα της, το καλομαγειρεμένο φαγητό 
της μεσημέρι καί βράδυ, τήν ησυχία ιης 
γιά νά μελετήση καί τήν άγρυπνη έπί- 
βλεψι της διευθυντρίας κ. Θεοδοιροπού- 
λου, είς τήν οποίαν εχει άνατεθή ή δλη 
διεύθυνσις τοΰ Ιδρύματος.

Ή ΧΕΝ δμως δεν δέχεται μόνον οίκο- 
τρόφους, άλλά άκόμη καί κορίτσια, τά 
όποια έχουν εξασφαλισμένο τον ΰπνο 
τους καί θέλουν νά προγευματίζουν μό
νον έκεΐ. Κ ι’ αύτδ ήμποροϋν νά τδ κά
μουν άντι 12 μόνον δραχμών, μέ τδ εύ-

Ομας λουομένων άπό τήν περοινή κατασχήνωοι



τελές δέ αύτό πόσον τούς προσφερεται ε
να κύριο φαγητό, ψάρι ή κρέας, μιά σα
λάτα, ή ενα λαδερά και φροΰτο, άλλοτε 
δέ πάλι μακαρόνια με κιμά ή κάτι άλ
λο σχετικό, τυρί καί φροΰτο.

Οί μικροί μας άναγνώσται καταλαβαί
νουν βέβαια πόσο εύγνώμονες πρέπει νά 
εί'μεθα στή ΧΕΝ, ή οποία στήν δύσκολη 
αύτή οικονομική περίοδο πού διέρχεται 
6 τόπος μας, κατά τήν οποία ή ζωή γιά 
τήν νεότητα πού θέλει νά σπουδάση καί 
νά εργασθή εινε τόσο δύσκολη, έ'ρχεται 
νά τήν συνδράμη προσφέροντάς της μιά 
οικογενειακή ύποστήριξι.

Ή δράσις δμως τής ΧΕΝ δεν σταμα
τά έδώ.

Κάθε καλοκαίρι, διοργανώνει επί 
πλέον θερινές κατασκηνώσεις, δπου κάθε 
κορίτσι ήμπορεί νά συμμετάσχη καταβάλ
λοντας μόνον εξακόσιες δρχ. μέσα στις 
οποίες περιλαμβάνονται δλα του τά έξο
δα γιά ενα ιδεώδες δεκαπενθήμερον στήν
έξοχή.

Έ  κ. Θεοδωροπουλου μάς πληρο
φορεί δτι ή έφετεινή κατασκήνωσι: θά γ ί
νη στο Νέο Πέραμα πού βρίσκεται πίσω 
άπο τήν Πούντα τοΰ Μεγάλου Πεύκου 
-κι’ άπέναντι στήν Φανερωμένη τής Σα- 
λαμίνος.

Είναι μιά θαυμασία άμμουδιά πού συν
δυάζει το γαλάζιο με το πράσινο, γιατί 
τά  πεΰκα φθάνουν σχεδόν ώς τήν θά
λασσα.

Τό πρόγραμμα τής κατασκηνώσεως 
βίναι οΰτω πώς διασκευασμένο, ώστε νά 
•συνδυάζει τήν άναψυχή μέ τήν μόρφωσι.

Μεγάλες σκηνές στήνονται κοντά στή 
•θάλασσα πού χρησιμεύουν ώς κοιτώνες. 
*Η τραπεζαρία είναι φυσικά στό ύπαιθρο 
δπως στό ύπαιθρο πι?ρν« κι’ δλη ή 
ζωή.

Τό προ>ΐ μετά τό ξύπνημα γίνεται μι- 
οή ώρα γυμναστική. ’Επακολουθεί προ
σευχή καί πρόγευμα. ’Έπειτα γίνεται

σύσκεψις αρχηγών, άνάπαυσις καί ίο 
βούτηγμα στήν δμορφη γαλάζια θαλασα*

’Έρχεται τό μεσημεριανό φαγητό, πά
λι ολιγόωρος άνάπαυσις γιά νά περάσοον 
οί ζεστές μεσημεριανές ώρες, κι’ επειτα 
τό άπόγευμα, άλλοτε εκδρομές, δλλοτϋ 
χορός, παιχνίδια καί διάφορα σπορ, δπωζ 
βόλεϋ - μπόλ, τέννις, κωπηλασία καί ύ  
παρόμοια.

Κ ι’ ετσι τά κορίτσια μας πού δλο τό 
χειμώνα εργάζονται γιά νά μορφωθούν 
ή νά κερδίσουν τήν ζωήν τους χάρις είς 
τήν ΧΕΝ ήμποροΰν νά απολαύσουν wj 
δλα τά θέλγητρα τής θερινής άναψυχήζ.

’Μ νέκδοζα
£  ό ν  ε fftj

V Έ πααε ινώνδας εϊχε προσκληθή μά 
μέρα νπό ένός φ ίλον τον ο ενα πολνχύν
στατο γεϋμα. f

ΆντI ομως  νά τ ίμηση  τά πλονσιωχαη 
φαγητά παρεκάλεσε νά τον φέρουν ο,χι ό· 
πλούστερο υπήρχε εκείνη την στ ιγμή ον 
σπ ίτ ι  τον φίλον τον. .

Είς σχετική δε ίρώ τηα ι τον τελενταΜ 
αντον δ ’Επαμεινώνδας άπήντησε.  ̂ _

Αεν θέλω  νά ξεχάσω σπ ίτ ι  σου, πώς (« 
στό δικό μον σπίτ ι.

*  X *
έΚροβωοιηιη ωαραφροβνη

Οι 'Αθηναίο ι κα ί οί Μεγαρεΐς εμάΙν>· 
ναν γιά την άπόκχησιν τής Σαλαμινος· 

Οί ’Α θηναίο ι νικηθέντες επανε ιλημμ  
νως, κατέληξαν νά απειλήσουν διά flaw 
τον οϊονδηποτε, δ όπο ιος θ ά  ίτολμονσε Μ 
προτε ίνη νέονς άγώνας γ ια την κατακτφ
τής νήσου. (

Τότε ό Σόλων προσποιούμενους τον τριί- 
λό, ένεφαν ίσθη στήν αγορά μ ’ ενα στεφά« 
στό κεφάλι κ ι ’ άρχισε  νά άπαγγέλη I* 
θούριο, τον όπο ιον η νπόθεσ ις  περίεοιφ 
φετο περί τήν Σαλαμ ίνα .

Οί στίχοι τον έπροκάλεααν τέτοιο s r m  
σιασμό, ώστε οί ’Αθηναίο ι ακράτητοι ni_ 
Ιξεκΐνησαν έκ νέον κατά τών Μεγαρέων* 
τήν φορά αντή ϋγειναν κύριο ι τής ΣαΙι 
μϊνος.

Ο Φ Κ Ν Μ

Τήν άλλη μέρα πρωΐ πρωΐ φρεσκοπλυμένος καί 
φρεσκοχτενισμένος, μέ τήν καλή φορεσιά του, ό 
Φάνης μπήκε στήν κάιιαρά μου.
— ’Ακόμη δέν είστε έτοιμη Οβία ; Τό ξεχάσατε 

πώς θά πάμβ σήμβρα στό Μουσείο ;
— Πότε τό είπαμβ γιά νά τό ξβχάσω ; Έσύ 

βλέπω έβγαλες καί τό πρόγραμμα δίχως νά μέ 
ρωτήσης.

— Πότε τό είπαμε ; Μά χτές στήν Άκρόπολι 
δέ μοΰ λέγατε γιά  τόσα πράμματα πώ ; »αΰριο θά 
*ά δοϋμε στό Μουσείο»;
I —Έτσι τό λέει ό λόγος. Μπορούσαμε νά πά- 
(18 μεθαύριο" δέ θά χαλούσε ό κόσμος γιά μιά 
μέρα.

— Μεθαύριο θά πάμε άλλου. Δέν εί χαμε πώς 
έχονμε πάρα πολλά νά δοΰμε ;
| —"Ολο είπαμε και δέν είπατε. Έ σύ βλέπω 
μετράς τά λόγια μου. Πρέπει νά Προσεχή κα- 
νβίς όταν μιλάη μαζύ σου.

Κατά βάθος όμως ήμουνα πάρα πολύ βύχαρι- 
βιημένη πού ό άγαπημέ- 
νος μου Φάνης είχε τόση 
διάθβσι νά μαθαίνη.

Σέ λίγο περνούσαμε τόν 
ωραίο κή-το τοΰ ’Αρχαιο
λογικού Μουσβίου.

Ήταν Πέμπτη πρωΐ καί 
|ή είσοδος βπετρέπβτο χω
ρίς εισιτήριο . . . Σταμα
τήσαμε στό διάδρομο . . .
Τρεις πόρτες... Ό  Φάνης 
δένέτρεχε τώρα...Φοβόταν 
μή μπή πάλι ανάποδα καί 
πδρίμενε νσ περάσω πρώτη.
[ — Κύταξε, Φάνη, έκβϊ 
Μιηλά πάνω άπό τήν άντι- 
κρυνή πόρτα... Τί γράφει; 
ι — Μυκηναία αίθουσα.
Κι’ εχει καί δύο λιοντάρια 
ποΰ πατοΰνε τό ενα τους 
πόδι σέ μιά κολάινα.
I — Αύτό είνα ι έ'να γύ
ψινο αντίγραφο. Τό άλη- 
ίινό ανάγλυφο βρίσκεται 
οτήν πόρτα τής Άκροπό- 
λβως τών Μυκηνών, πού 
λέγεται γι’ αύτό «Πύλη 
τών λεόντοιν». Τά λιοντά
ρια συμβολίζουν τήν δύ
ναμη τών βασιλέων τών 
Μυκηνών. Μήπως ξέρεις 
κανένα άπό αύτούς, Φάνη;

— Πώς δέν ξέρω... Τόν 
Άγαμέμνονα πού πήρε

τήν Τροία καί πού τήν ήμέρα πού γύρισε νικητής 
τόν σκότωσε ή γυνα ίκα  του ή Κλυταιμνήστρα, 
γιατί βίχε παντρευτεί μέ τόν Α ϊγισθο... κ ι’ υστέ
ρα τήν σκότωσε ό Όρέστης γιά νά έκδικηθή τόν 
πατέρα του... Κ ι’ ϋσιβρα. έπβιδή τόν κατεδίω- 

.καν οί Εςιννυβς, πήγε κ ι ’ έφερε άπό τήν Ταυ- 
ρίδα τήν άόβλφή του τήν Ίφ ιγένβ ια  κ ι’ ετσι μό
νο τόν συγχώρησαν οί Θβοί.

— Μπράβο, Φάνη. Ώ ραϊα ξέρεις τή θλιβερή 
ιστορία τοΰ Άγαμέμνονα. Ό Βασιληάς λοιπόν 
αυτός κ ι ’ όλοι οί άλλοι βασιληάδες τών Μυκηνών 
ήσαν πολύ πλούσιοι, καί όπως συνήθιζαν οί αρ
χαίοι, τούς βάλαν στόν τάφο τους όλα τά στολί
δια καί τά όπλα τους. Τούτη ή αίθουσα είνα ι 
γεμάτη άπό τέτοια πολύτιμα άντικείμενα πού 
βρέθηκαν μέσα στούς τάφους τών Μυκηνών.

Είχαμε μπή πιά μέσα κι' ό Φάνης καρφώθηκε 
μπροστά στις βιτρίνβς μβ τά χρυσάφια, τά κο
σμήματα καί τά δπλα.

— Θείτσα ενα βραχιόλι!. . καί σκουλαρήκια !.. 
Νά κι' ένα στέμμα ! κ ι’ 
ένα κολλιέ ! Σίγουρα αυ
τά θάταν άπό τόν τάφο 
τής Κλυταιμνήστρας-

— Ί σ ω ς , Φάνη. Ίσω ς 
κι’ άπό τόν τάφο καμμιάς 
άλλης Βασίλισσας. "Οταν 
βλέπεις τέτοια λογής στολί
δια, βίναι άπό τάφο γυνα ί
κας. Ό που βλέπβις πάλι 
ξίφη καί δπλα είνα ι άπό 
άνδρικό τάφο. Νά καί χρυ
σές μάσκβς ποΰ φορούσαν 
στούς νεκρούς, νά καί βάζα 
καί ποτηράκια. Οί άρχαΐοι 
νόμιζαν πώς ό πεθαμένος 
ζή μέσα ocov τάφο όπως 
κ ι' όταν είναι ζωντανός, 
γ ι’ αύιό έθαφταν μαζύ του 
όλα δσα χρησιμοποιούσε 
κ ι’ άγαποΰσε στή ζωή.

— Πόσο χρυσάφι! Καλά 
τίς λέει ό 'Ομηρος, θείτσα, · 
« Πολύχρυσβς Μυκήνες » · 
Θάτανε πλούσια πόλι.

Ά ξαφ να  τό μάτι τοΰ 
Φάνη έπεσε κάτω άπό μιά 
βιτρίνα.

Έ νας σκελετός, θβί- 
τσα μου!... κύταξε τά δόν
τια του!... ενας πεθαμέ
νος!...Γ ιατί τόν έ/,ουν έδώ;

— Ε ίναι ό άνθρωπο; που 
είχαν θάψβι σ’ αυτόν τό

ν
Ή  Π ύλη τώ ν Λ εόντων



τάφο καί πούτοδχαν βάλβι τά κοσμήματα ποΰναι 
σ ’ αύτή τή βιτρίνα. Σκέψου, Φάνη, αύτός ό ά ν
θρωπος έζησε πάνω κάτω τό 1400 π χ., δηλαδή 
τώρα καί 2300 χρόνια...

— Ποιός ξέρει, Θείτσα, μήν ε ίνα ι ό Άγαμέ- 
μνονας.;

— Ναί, βέβαια ποιός ξέρει Μά τοΰια  τά 
βρήκαν σέ χωστούς, υπόγειους τάφους μεσ’ στήν 
Άκρόπολι τών Μυκηνών, ένώ ό τάφος τοϋ Ά γα- 
μέμνονα, «ό θησαυρός τοΰ Άτρέως» δπως τόν 
λένε, είνα ι 5νας κτιστός στρογγυλός πελώριος τά
φος Ιξω άπό τήν Άκρόπολι. Πλάϊ του είνα ι καί 
τής Κλυταιμνήστρας, λίγο μικρότερος, καί μερι
κοί άλλοι.

— Θείτσα μου πό ιε θά πάμε στις Μυκήνες! Θέ
λω νά τίς δώ.

— Στις Μυκή\ες, ε ίνα ι μακρυά, Φάνη. Δέν ε ί
ναι τόσο εύκολο.

Τό προσωπάκι του είχε κατσουφιάσει.
— Μή λυπάσαι. Ί σ ω ς  τύχη νά πάμβ. Έ κεΐ 

δμως δέν έχεις νά δής παρά μόνο τούς άδειους τά
φους. Έ νώ  έδώ κύτα πλούτη!

Ό  Φάνης παρηγορημένος μέ τήν ύπόσχεσι μου 
πώς θά πάμε καί στις Μυκήνες, ξανάρχισε πάλι 
νά περιεργάζεται τά χρυσά κοσμήματα ιώ ν νε
κρών. Ά ξα φ να  δυό πολύαμα μαχαιράκια καί δυό 
ολόχρυσα σκαλιστά ποτήρια μέσα σέ γυάλες τρά
βηξαν τήν προσοχή του. ( ’Α κ ο λ ο υ θ ε ί )

ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Πρώτα, πρώτα σύρθηκε λιγάκι στό π«· 
τωμα, ροκάνισε εδώ και εκεί, επειτα σκ<ιρ· 
φάλωσε στό τραπέζι. Μι'ρισε τά βιβλία και 
τά χαρτιά, κάθισε μιά δαγκωματιά σ’ ένα 
μολυβί κι’ άπό κεΐ μ’ ένα πήδο βρέθηκε σιί 
τζάκι άπάνω.

Θεέ καί Κύριε ! Τί νά δη ; Μπροστά το» 
ένα ποντικάκι σταχτερό, μέ μυτερή οΰρίτσα, 
μέ μάτι γυαλιστό, ένα φοβισμένο ποντικάκι 
ήταν θρονιασμένο καί τό κΰτταζε.

—Ποιός είναι ; έγώμαι γιά εσύ σά νοίλεγδ 
τρέμοντας τό ποντικάκι.

Τό ά'λλο οΰτε καν κινοΰσε τήν ουρίτσα

Τό ω ονζικάκ ι
Τό ποντικάκι ’πόμεινε ακίνητο μ’ ένα 

κομμάτι τυρί στό στόμα. Τ ’ αυτιά του στυ
λώθηκαν στόν αέρα σά νά τά τέντωνε ό 
φόβ©ς τοΰ ανθρώπου ή τής γάτας, τά δόν
τ ια  του σταμάτησαν τό ροκάνισμα, τό μάτι 
του γυάλισε καί ή οΰρίτσα του συμμαζεΰ 
τηκε δσο μποροΰσε νά συμμαζευτή ουρά 
ποντικίσια.

Πόση ώρα ’πόμεινε έτσι τό ποντικάκι ; 
Δέν ξέρω. Τό ζώο ποΰ τό κΰτταζε μέ περι
έργεια ήτανε άνθρωπος, δέν ήτανε γάτα, 
Τό κΰτταζε, τό κΰτταζε. Λές νά'θελε νά τό 
φάη ; Θεός φυλάξη! Κάτι σειρές τραβοΰσε 
στό χαρτί καί ποΰ καί ποΰ χαμογελοΰσε.

“ -Τώρα πάρ’ τό τυρί σου καί ξεφορτώ 
σου με ε ΐπ ε  ό ά'νθρωπος σέ λίγη ώρα βά
ζοντας τό χαρτί στό πορτοφόλι του.

„ — Τ ί διάβολο ήθελε καί μέ τρόμ αξε;
είπε τό ποντίκ ι. Μ ούσπασε τή χολή μου. 
Μά σά δέ μ’ έφαγε καλό κ ι’ αυτό, σκέ- 
φ θ η κ ε  γλιστρώντας στή φω ληά  του.

Κάμποσες μέρες τό ποντίκ ι συμμαζεύ
τηκε φοβισμένο. "Υστερα δμως, σά νά  βα
ρέθηκε καί βγήκε νά  κάνη μ ιά βόλτα στή 
κάμαρα πού κατοικούσε.

Ό  άνθρω πος έλειπε κ ι’ έτσ ι είχε καιρό 
γ ιά  περιοδεία.

του, μά πά*ντα στηλωμένο έβλεπε μπρο
στά του.

—Εχθρός γιά φ ίλος; σκέφθηκε τό πον
τίκι άπό μέσα του κάνοντας νά πλησιάση.

Πλησίασε . . . άπλωσε τό πόδι του νατό 
τραβήξη άπ’ τήν ουρά . . .

Μά εκείνη τή στιγμή, κρότος άκούστηχι 
στή κλειδωνιά ή πόρτα άνοιξε καί δυό άν
θρωποι φανήκαν. . .

Τό ποντικάκι μόλις πρόφτασε νά κρυφίϊ 
μά τό πρόδωσε ή ουρά του καί κάτι μικρά 
μικρούτσικα άχναράκια, πού απ ’ τό q 
του ειχε αφήσει στό τζάκι . . .

—Γιά δές τό παμπόνηρο είπε 6 γλυπτή 
στό φίλο του πλησιάζοντας. Νά τό ποντί
κι μου. Λές νά άνεγνώρισε τόν εαυτό του

Καί τού'δειξε ένα ποντικάκι άπό πορσελάνΐ 
πού έβγαινε απ’ τά βασιλικά εργοστάσια 
τής Κοπεγχάγης.

Παρίσι Π· α α ς κ α ρ ι

έ/Γαράωονα ωαζρο;
'Ο Βολταϊρος, δ μέγας γάλλος σνγγρα· 

φενς και ποιητής τον δέκατου ογδόου αΐώ· 
νος είχε ενα αδελφό μανιώδη ·&εολόγο· 

Και ό πατέρας τών δύο αυτών παιδι&ι 
συνήθιζε νά λέη μέ πικρία.

—  “Εχω δυό γυιους τρελλονς, δ ενας εχα 
μανία νά γράφη πεζά κα ί ό άλλος είναι 
μανιώδης ποιητής.

ΔΙΑΪΙίΕΑΑΖΙ 
I ΝΑ ΜΟΡΦΟΝΕΙΤ^

’SfC έναέρ ιος ελ ι}
"Ολοι μας ξέρομε δτι ή έλιξ ενός άτμο- 

πλοίου γυρίζοντας γΰρω άπό τόν ά'ξονά της 
χάνει τό πλοίο νά προχωρή, καί αύτό συμ
βαίνει, γιατί ή κλίσις, τήν οποίαν έχουν αί 
πτέρυγες βοηθούν τήν έλικα νά κτυπά τό 
νερό καί νά τό ρίχνη πίσω, πράγμα πού 
βοηθεΐ τό πλοίο νά προχωρή.

Οί έλικες τών άεροπλάνων καί τών πηδα- 
λιουχομένων ενεργούν μέ τόν ίδιο τρόπο 
στόν αέρα. ’Ά ν  λάβωμε λοιπόν αύτό ύπ’ ο-  
■ψιν μποροΰμε νά φτιάξωμε ένα ώραιο παι-

*\Χ' 2-
εχ·3-

χνιδάκι πού τό ονομάζομε, ή έναέριος έλιξ 
καί μάς βοηθεΐ νά καταλάβωμε πολύ καλ
λίτερα πώς οί έλικες κάνουν τά πλοία νά 
προχωρούν.

Προμη&ευθήτε ένα κομμάτι ξΰλο μήκους 
13 εκατοστών τοΰ μέτρου, πλάτους 2 1)2 ε
κατοστών καί πάχους 1 1)2 έκατοστοΰ.

Μετρήστε ποιά είναι άκριβώς ή μέση αυ
τού τοΰ ξΰλου καί ανοίξετε μιά τρύπα μέ 
διάμετρο 1 εκατοστόν, προσέχοντας πολύ νά 
μή σχίσετε τό ξΰλο.

Κατόπιν μ’ ένα σουγιά σκαλίζετε τό ένα 
πλευρό τοΰ ξύλου δπως σάς δείχνει τό σχή
μα 1, καί κατόπιν τό ά'λλο πλευρό, άλλά κατ’ 
αντίθετον διεύθυνσιν. Στρογγυλεύετε τίς 
γωνιές καί τότε τό ξύλο σας θά απόκτηση 
τήν έμφάνισι τοϋ σχήματος 2.

Σφηνώνετε κατόπιν στήν τρύπα πού έχε
τε άνοιξη ένα μολύβι, καί τό κολλάτε έν α 
νάγκη, ώστε νά  μή στρυφογυρίζη. καί ή ε 
ναέριος έλ ιξ ε ινε  έτοιμη, σχήμα 3 .

Δέν έχετε πλέον παρά νά  στρυφογυρίσετε 
μέ σχετική έπιτηδειότητα τό μολύβι ανάμε
σα στις παλάμες σας κα ί θά Ιδήτε τήν έλ ι
κα νά υψώ νετα ι στόν άερα.

Τ ά  ω ερ ίεργα της (ρύσεως
Είναι γνωστό δτι αν ρίξωμε καφτό νερό 

μέσα σ’ ένα ποτήρι θά σπάση, έπίσης ένα 
γυαλί πού είναι ζεστό αν τοΰ ρίξωμε κρύο 
νερό. Καί δμως δέν σπάζουν πάντοτε ούτε 
τό ένα ούτε τό ά'λλο. Ά ν  χρησιμοποιήσουμε 
πολύ λεπτό γυαλί θά ίδούμε δτι δέν σπάζει 
ούτε μέ τό ζεστό ούτε μέ τό κρύο

Οί χημικοί έχουν κάτι πολύ λεπτά γυαλά
κια πού τά ονομάζουν σωληνάρια δοκιμών 
πού άντέχουν καί στή μεγαλείτερη θερμό
τητα, τόσο πού νά μπορή νά βράζη τό υγρό 
πού περιέχουν χωρί' νά σπάζουν.

Μποροΰσε κανείς νά φαντασθή δτι δσο 
πιό λεπτό είναι τό γυαλί τόσο πιό εύκολα σπά 
ζει καί δμως συμβαίνει εντελώς τό αντίθετο.

Ό  λόγος είναι ό εξής:
Ξεύρομε δτι ή θερμότης διαστέλλει γενικώς 
τά σώματα τό ίδιο συμβαίνει καί μέ τό γυαλί 
μέ τή διαφορά ότι δταν τό γυαλί είναι χον
δρό ή θερμότης μεταδίδεται πρώτα στήν εσω
τερική επιφάνεια, ή οποία διαστέλλεται ταχύ
τερα άπό τήν εξωτερικήν έπιφάνεια τοϋ πο- 
τηριοΰ καί ή άνόμοια αύτή διαστολή έπιφέ- 
ρει τό σπάσιμο τοΰγυαλιοΰ. Τούναντίον στό 
λεπτό γυαλί ή διαστολή γίνεται συγχρόνως 
καί στις δυό έπιφάνειες κι’ έτσι τό γυαλί αν
τέχει καί δέν σπάζει.

c7 ι α ι ϊ  τρεμοσβύνονν τ άστέρ ια;
Θά παρατηρήσατε πολλές φορές δτι υ 

πάρχουν άστέρια πού τό φώς τους τρεμο- 
σβύνει καί άλλα πού τό φώς τους είνε στα
θερό καί άκίνητο. Γιατί γίνεται αύτό ; Διότι 
υπάρχουν απλανείς αστέρες καί πλανήτα ι. 
Π λανήται λέγονται τ’ άστέρια πού δανεί
ζονται τό φώς τους άπό τόν ήλιο κα ί αύτά 
τ ’ άστέρια έχουν φώς σταθερό πού δέν τρε- 
μοσβύνει, δπως τής σελήνης, ενώ  άπλανε ΐς 
ε ίνε  τά άστέρια πού έχουν δικό τους φ ώ ς  
καί μάς τό στέλνουν άπό ατελείω τη άπό- 
στασι. Υ πολογίζετα ι δτι τό φ ώ ς  τοϋ πιό 
κοντινού ά'στρου γιά νά φθάση  ώ ς εμάς χρει
άζεται τέσσερα ολόκληρα χρόνια. Γ ιά  νά  κάμη 
αύτό τό μεγάλο ταζεΐδ ι, τό φ ώ ς προχωρεί 
μέ σπασμωδικές κ ινήσεις κα ί αύτές ε ίν ε  
πού τό κάνουν νά  φα ίνετα ι δτι τρεμοσβύνει.



H  I T H  φ γ χ μ
ΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΝ

την EAA*aq αγο rw am

Ά μ ' έπος άμ’ έ'ργον, φίλε μου. Μια βδομάδα 
μόνον είχε περάσει άπό τήν άφιξίν μου στήν ’Α
θήνα καί λέω στήν Ή ρώ :

— Μή ξεχνάς τί σοϋ ζήτησα, γιά ποΰ ξεκινά
με λοιπόν τήν ερχομένη Κυριακή ;

Ή  Ή ρώ θέλει γιά μιά φορά άκόμη νά έπιβε- 
βαιώση τό παρατσούκλι ποΰ τής είχα δώσει σάν 
εΐμ εθα  παιδιά, «ή κυρά Φρό^ησι» τήν φώναζα :

— Φέρε τόν χάρτη σου μοϋ λέει νά καταστρώ- 
σωμε τά σχέδιά μας. Καί μάλιστα καί κάτι καλ
λίτερο άν θέλης, έκεΐ στήν βιβλιοθήκη μου θά 
βρής τόν 'Οδηγό τής 'Ελλάδος. Είναι μιά πολύ 
καλή έκδοοις τοΰ Έλευθερουδάκη πού μού τόν 
χάρισε ό πατέρας στήν γιορτή μου, θά μάς βοη- 
θήση θαυμάσια !

Δέν χρβιάσθηκε νά μέ παρακαλέση περισότερο 
σέ λίγο χάρτης καί οδηγός ήααν στρωμένα πάνω 
στό τραπέζι καί τό βλέμμα μας επήγαινε άπό 
τό ενα στό άλλο.

— Θϋλασσα ή βουνό, τί προτιμάς, 'ρωτώ τήν 
Ή ρώ ;

— Σάν νά μοϋ φαίνεται πώς τό βουνό θά μού- 
κανε πιό κέφι.

— Στό βουνά λοιπόν ! Τί θάλεγες αν αρχίζα
με μέ τήν Πάρνηθα.

— Γ ιατί δχι. Μόνον πού υπάρχουν διάφορες 
κατευθύνσεις, πρέπει νά διαλέξωμε, γιατί δέν 
πιστεύω \ά θ?λης νά μέ κάμης νά γυρίσω δλη 
τήν Πάρνηθα σέ μιά μέρα ;

— Θεό; φυλάξει, άδελφοΰλα, σέβομαι γιά τήν 
ώρα τήν άπειρία σου, γ ι ’ αργότερα δμως δέν σοΰ 
υπόσχομαι τίποτα . . . .

— Μά νά, κύταξε έδώ, ό οδηγός μιλεϊ ένθου- 
σιωδώς γιά τό φρούριο τής Φυλής γιά τήν Μο
νή τών Κλειστών τί λ έ ί;

—’Εμπρός ! "Ας άρχίσωμε τίς περιοδείες μας 
συνδυάζοντας ενα προσκήνυμα στ’ άρχαΐα ερεί
πια καί στό τρβμάμενο φώς τοϋ καντηλιού ! Τά 
ε ίπ α  καλά ;

—Άδελφοΰλα, άφισε τ ’ άστεία, μι? άς σάν ποι
ητής. Καί τρελλός άπ’ τήν χαρά μου τήν έπιασα 
άπό τά χέρια καί τήν έκανα νά στριφογυρίση γύ 
ρω - γύ^ω ώσπου ζαλισμένη έπεσε στήν καρέκλα.

—Κιόστα είσαι αδιόρθωτος δέν θά βάλης ποτέ 
μυαλό !

·« *  &
Τήν Κυριακή τό πρω ΐ μέ τούς σάκκους στήν 

πλάτη πέρνομε άπό τήν 'Ομόνοια τό 5 καί στάς 
6 καί τέταρτο εΐμεθα στό σταθμό τής Πελοπον- 
νήσου. Τό τραίνο φεύγει στάς 6 καί 35', έχομε 
Ισα ίσα τόν καιρό νά πάρωμε τά είσιτήριά μας.

— Πρώτη ή τρίτη θέσι ; ρωτώ τήν Ή ρώ.
—Α στειεύεσαι, καί βέβαια τρίτη, οικονομία

πρό παντός, μή ξεχνάς πώς εχομε μεγάλα σχέ
δια καί δέν πρέπει νά πετάμε τά χρήματά μα; 
χωρίς λόγο.

— Πάμε γιά τά Κλειστά λέω στήν θυρίδα ιών 
εισιτηρίων, θά κατεβονμε στά . . . .

—Ά νω  Λιόσια, μοΰ άπαντά ό υπάλληλος. 
κα καί πενήντα τό εισιτήριο.

2έ λίγο βρισχόμεθα εγκατεστημένοι σ ’ ίνα  βα· 
γόνι τής τρίτης, έ'να σφύριγμα, σέ λίγο δεύτερο, 
καί τό τραίνο ξεκινά.

Ανταλλάσσομε έ'ν.ι βλέμμα μέ τήν Ή ρώ, fl- 
μαι τόσο ευχαριστημένο: πού θέλω νά δώ άν 
κ ι’ εκείνη συμμερίζεται τά αίσθήματά μου. Β| 
ζω στοίχημα πώς ό Κολόμβος σάν ξεκίνησε γιά 
τήν ανακάλυψή τής Αμερικής δέν θά είχε με· 
γαλείτερη συγκίνησι.

'Ένας σταθμός στούς Μύλους τοϋ Παινέση, 
περνάμε επειτα χοίρίς νά σεαματήσοιμε τά Κά
τω Λιόσια, δπου κάποιος χωριάτης εχει τίΜ 
καλωσύνη νά μάς εξηγήση δτι τό τραίνο στέχβ· 
ται μόνον δταν έχει προηγούμενη είδοποίησι πώς 
υπάρχουν ταξειδιώτες γιά κεΐ, καί δέν άρ/οϋμί 
νά σταματήσωμε στά Ά νω  Λιόσια.

Πηδοϋμε κάτω, διασχίζομε τό χωριουδάκι 
πού δέχεται τίς πρώτες άχτΐδες τοΰ ήλιου κ«ί 
ρωτώντας μιά χωριατοποΰλα πού στέκεται ατο 
κατώφλι τής καλύβας της, πέρνομε τό δρόμο 
γιά τά Χασιά.

Μ ’ δλο πού βρισκόμεθα στό τέλος τοΰ ’Ιου
νίου ή ζέστη είνα ι μόλις αισθητή, καί μέ βήμα 
γοργό προχωρούμε στόν καλοστρωμένο δρόμο. 
Κάθε τόσο συναντάμε κάποια σοΰστα, κάποιον 
χωριάτη μέ τό γαϊδουράκι του. Τόν καλημερί· 
ζομε σύμφωνα μέ τό 'Ελληνικό έθιμο καί μά; 
ανταποδίδει μέ εύγένετα τόν χαιρετισμό μας.

Μιά ώρα μόλις βήμα γερό καί άντικρύζομε 
τά πρώτα σπίτια τοϋ χωριοΰ.

—Τί λές, Ή ρώ , μιά στάσι έδώ δέν θδτανε 
κακή;

—"Εχει άραγε κανένα μαγαζάκι;
—Γιά νά δοϋμε. Ά ! νά έκεΐ αριστερά κάτι 

βλέπω, νά δοΰμε τί θάχουν νά μάς δοισούν.
Ό  καταστηματάρχης στέκεται στήν πόρτα 

του, έ’νας καλός χωριανός μ’ έ'να γελαστό πρό
σωπο πού μά; εύχεται τό καλώς ήρθαμε. ί

—Γιά πού τά βάλατε παλληκάρι μάς ρωτάο;
—Γιά τή Φυλή, τοϋ λέμε, καί θέλομε νά ξα· 

ποστάοωμε λίγο πρίν ξεκινή,σωμβ. Μπορείς νά 
μάς κάνης κανένα καφέ;

—Μπράβο! καθήστε, καί ψωμί σταρένιο πρώ
της, πού ζυμώνει ή γυνα ίκα  μου.

—θαυμάσια! δέ θέλομε τίποτα καλλίτερο.
Πίνομε τόν καφέ μας, τιμούμε τό ώραΐο με

λαψό ψωμί, καί στάς 9 περίπου ξαναφορτωνό- 
μεθα τούς σάκκους μας και ξεκινάμε. ^

Τό μονοπάτι ε ίνε αρκετά άπότομο, μά η φυσι 
πού μάς περιβάλλει τόσο όμορφη, πού σάν κα
τσίκια σκαρφαλώνουμε χωρίς νά σκβπτόμεθα το 
δρόμο.

'Ο ήλιος ε ίνε πιά άρκετά ψηλά, κάτι ευεργε
τικά σ υ ν ν εφ ά κ ι δμως πού σπαρμένα έδώ κι 
έκβΐ ποικίλουν τό γαλάζιο τούρανοϋ, τον σκεπά
ζουν κάθε τόσο, κ ι’ έτσι οί άχτΐδες του δέν γ ί
νονται ένοχλητικές.^ ,

Διασταυρώνομε ένα άλλο μονοπάτι που οδη
γεί πρός τά Κλειστά πού θά έπισκεθφοϋμε τά- 
πόγευμα, ένώ δεξιώτερα διακρίνομε την κοίτη 
ένός χειμάρρου, πού μόλις δροσίζεται άπο τρε- 
χάμενο νερό.

Στήν δεξιά του δ^θη βλέπομ* λείψανα οχυ
ρωματικών έργων πού καθώς μάς πληροφόρησε 
ό «’Οδηγός τής Ελλάδος» εινε τά θεμελια κά
ποιου παληοΰ πύργου.

Προχωρούμε πάντα χαρούμενοι ακολουθών
τας τό μανοπάτι πρός τά άριστερά καί σέ λίγο 
συναντούμε τά ερείπια παληοϋ υδραγωγείου. Ο 
δρόμος γίνεται άκόμη πιό άπότομο;, σταματού
με λίγο νά άνασάνωμε καί μαγεμένοι κυττάζομε 
τρυγύρω μας, πέρνοντας βαθειά αναπνοή καί 
γεμίζοντας τό στήθος μας μέ τόν καθαρια μυ
ρωμένο αέρα.

Δέν άργούμε ν ’ άντικρύσωμε τά ερείπια τοϋ 
φρουρίου. Κυττάζομε τό ρολόι μας, είνε σχεδόν 
δύο ώρες πού περπατάμε. _ s

Σέ λίγο βρισκόμεθα σέ ολίγων βημάτων από- 
στασιν χαί κατοπτεύομε τά πέοιξ γιά νά δοΰμε 
πώς θά μπορέσουμε νά εΐσχωρήσωμε σ’ αύτό.

‘Ο βράχος, πάνω στόν όποιον τό φρούριο υ 
ψώνεται εί\ε απότομος, πρός τά Β.Α. ομως το 
φρούριο είνα ι προσιτό κ ι’ άπό ’κε ΐ σκαρφαλώ
νομε μέσα.

Κυττάζομε τρυγύρω μας σάν κατακτηταί και 
απορούμε πώς ε ίνα ι τόσο καλά σχετικώς διατη
ρημένο τό φρούριο, ξέροντας π ώ ; στήν πλάτη 
του κρατάει ολόκληρου; α ιώ να ;. Ή  δόξα του 
χρονολογείται κυρίως άπό τό 403 π. χ. δποταν 
ό γενναίος Θρασύβουλος ώρμήσας άπό τό φρού
ριο τής Φυλής κατέλαβε τόν Πειραιά καί νικη
τής πλέον και έλυσε τήν τυραννίδα τών Τριά
κοντα.

Γιά μιά στιγμή μένομε σκεπτικοί, βλέποντας 
ανάμεσα άπό τά τιμημένα έρείπια νά ζωντανεύη 
μιά παληά θρυλική έποχή, ένώ ήδη τώρα στάς 
Ιπάλξεις του, βόσκουν αμέριμνα τό δροσερό χορ
τάρι, πού φυτρώνει στήν κάθε κοιλότητα, τα  α~ 
τίθασα κατσίκια πού κάθε τόσο μάς ρίχνουν ένα 
βλέμμα γεμάτο άπορία.

Προσπαθούμε νά τά μιμηθούμε καί σκαρφα
λώνομε κ ι’ έμεΐς δσο μποροΰμε ψηλότερα.

Ή  θέα πού άπλώνβται ε ίνα ι μαγευτική και 
ή Ήρώ σιωπηλή μ’ εύχαριστβΐ μέ τό βλέμμα 
τη; γιά τό χατήρι πού τής ζήτησα.

Έξαφνα δμως ή πείνα πού αίσθανόμεθα μας 
ξαναφέρνει στήν πραγματικότητα. Τοποθετού- 
μεθα όσο μπορούμε καλλίτβρα έπάνω σ’ ένα

άπό τά μισογχρεμισμένα τείχη, ανοίγουμε τούς 
σάκκους μας καί τρώμε μ ’ όση δρεξι δέ φάγαμε 
ποτέ στό καλλίτερα στρωμένο τραπέζι.

Ή  ώρα περνάει, δέν πρέπει νά ξεχνούμε και 
τά Κλειστά. Ρίχνομε άκόμα Ινα βλέμμα στό φ ι
λόξενο φρούριο καί πέρνομβ τόν κατήφορο πρός 
τά ανατολικά τού φρουρίου, γιά νά φθασωμβ 
έπειτα άπό μιά ώρα στήν Μονή.

Έδώ πιά δέν έχομε ν ’ άπολαύσωμε θεα , αλ
λά ή γραφικότης τής τοποθεσίας είνα ι τόσο μο
ναδική ώστε δέν μάς λείπει καθόλου.

Δυό τρεις καλόγηροι καθισμένοι στήν πεζούλα 
τής εισόδου μάς υποδέχονται μέ καλοσύνη ενώ 
ένας μουργάκος άσπρόμαυρος, καί ^μελλων μαν- 
δροσκυλος μα; κάνει χίλιεςδυό χαρές,[καί οσφραί
νεται τήν άτμόσφαιρα σάν νά καταλαβαίνη πως 
μέσα στούς σάκκους μας υπάρχουν υπολείματα 
κατάλληλα γ ι ’ αυτόν. _ , „ ,

Δέν αργούμε νά ίκανοποιήαωμε τήν επιθυμία 
του ένώ προσφέρομε στούς καλογήρους μερικά 
φρούτα περισευούμενα.

Αύτοί εις άντάλλαγμα μάς προτείνουν καφε, 
πού δεχόμεθα μέ ενθουσιασμό, καί έν τφ  μεταξύ 
έπισκεπτόμεθα τό έσωτερικό, τής Μονής καί το 
εκκλησάκι της πού είνε χωμένο μέσα στό βράχο 
καί φωτίζεται ήδη αϊτό τά κεράκια που άνάβου-
με. ,

Καθόμαστε έπειτα κ ι’ έμεΐς στήν πεζουλα, π ί
νομε τόν καφέ μας μαζύ μέ τούς καλογήρους, 
τούς δίνομε νέα άπό τήν Αθήνα, κυττάζομε με 
άπληστία τριγύρω μας, μένομε γιά ώρα σκυμμένοι 
έπάνω άπό τόν περίβολο τής Μονή; που απο- 
κρηιινος υψώνεται πάνω άπό τόν χείμαρρο που 
αύτή τήν έποχή διακριτικά μόνο^ μουρμουρίζει, 
άνάμεσα άπό τά πλατάνια, κι,  ̂ έπειτα άπό μια 
ώρα γαλήνη; καί ηρεμίας ξεκινάμε μέ τη δροσιά 
γιά τήν επιστροφή. ,

Ά φίνομε πίσω μας τό κατηφορικο πια μονο
πάτι κόβωντας έδώ κ ι’ έκεΐ δροσερά κλωναρια 
γιά νά στολίσωμε τό σ π ίπ  μας, καί τραβούμε για 
τά Χασιά, δπου δέν άργούμε νά φθάσωμε.

Τό χωριουδάκι έχει γιορτινή δψι, ε ίνα ι Κυςι- 
ακή καί οί χωριατοποΰλες καθισμένες μπουλού
κια μπουλούκια στις μιάς ή στις άλλης τό κατώ
φλι έχουνε στήση κουβέντα.

Σταματούνε γιά νά μάς κυττάξουν με πβριερ- 
γεια καί ν ’ άνταποκριθοΰνε στό χαιρετιJfio μας 
καί περνούμε χωρίς νά σταματήσωμε για να 
φθάσωμβ εγκαίρως στά Λιόσια. Γ

Μιά ώρα άκόμη δρόμο, τά Ά νω  Λιόσια ο σταθ
μός καί σέ λίγο τό τραίνο πού «αταφθανει_ για 
νά μάς φέρη γεμάτους έν^υπώσεις, καθαρό αερα 
καί ένθουσιασμό στην Ά θηνα .

' βαιιαίοΛαιόζηζ
Μίαν ημέραν που ό Διογένης, έμιλονσε  

σοβαρότατα, κανείς δέν εφαίνετο νά τόν 
προσέχη άπό τονς παρενρισκομενονς.

’Άρχισε τότε νά λέη χίλιες δνό άσνναρ- 
τησίες κ ι ’ αμέσως ό κύκλος σννεσφ ίχΰη
τριγύρω τον.

— Έ τσ ι εΐσ·9ε, άνεφώνησε άγανακησμε -  
νος, πρόθυμο ι γιά τίς ανοησίες, αδιάφοροι 
γιά  την σοφία.
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(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
Ή  ζωή κυλούσε ήρεμη στό κτήμα τών 

ντέ Πρέβ, περισσότερο μάλιστα άπ’ δ,τι 
έπρεπε κατά τήν γνώμη τής Ζωρζέττας, ή 
οποία δέν αγαπούσε διόλου τήν ήσυχία.

Τά γυμνάσια είχαν τελειώσει καί ό πα
τέρας τής Ζωρζέττας ειχε έγκατασταθή κι’ 
αυτός πιά στήν εξοχή κι* ήταν ενθουσια
σμένος νά βλέπη τήν αρμονία πού βασίλευε 
γύρω του.

Ή  Ζωρζέττα δέν πήγαινε πιά τόσο συ
χνά ιππασία δπως πρίν, χάριν τής έξαδελ- 
φοΰλας της, άλλά γιά νά τήν διασκεδάζη 
έζευε τόν Κένταυρο σ’ έ'να μικρό δίτροχο 
αμαξάκι, πού είχαν στό κτήμα καί μ’ αύτό 
τήν σι>ργιανοΰσε σ’ δλα τά περίχωρα'.

"Ετσι τούς έδίδετο αφορμή νά βρίσκων- 
ται αρκετά συχνά μόνες οι δυό τους, καί 
σιγά—σιγά περισσότερη οικειότης γεννιόταν 
μεταξύ τους.

Γ ι’ αύτό ήλθε πολύ φυσικό μιά μέρα ή 
Λιλιάνα νά μιλήση γιά τό άτυχες της α ί
σθημα.

—Σέ βεβαιώ, τής άπήντησε ή Ζωρζέττα, 
πώς αν αυτόν τόν κύριο τόν είχα στά χέρια 
μου δέν θά καλοπερνούσε.

—Δέν βαρυέσαι, είπε ή Λιλιάνα, είσαι 
άκόμη μικρή, Ζωρζέττα, καί δέν ξέρεις τόν 
κόσμο, μά το φέρσιμό του δέν είναι καμμιά 
έξαίρεσις.

—Δέν συμφωνώ μαζύ σου, διεμαρτυρήθη 
ή ευέξαπτη Ζωρζέττα, υπάρχουν πράγματα 
πού κανείς δέν πρέπει νά έπιτρέπη στόν 
εαυτό του. 'Όταν κανείς δώση μιά φορά τό 
λόγο του, ό λόγος αύτός πρέπει νά είναι 
ιερός, καί οχι νά τόν ποδοπατή στήν πρώτη 
εύκαιρία, καί γιατί, άπλούστατα γιά τό 
χρήμα. Βρίσκω πώς δέν υπάρχει τίποτα 
πιό ταπεινό.

—’Έχεις δίκηο, άπήντησε πάλι ή Λιλιάνα, 
αλλά σοΰ. επαναλαμβάνω αύτό συμβαίνει 
τόσο συχνά.

—Γιά νά σοΰ αποδείξω τό εναντίον, κ λή

μου ξαδελφούλα, θά δής πού θά κάνωο,τιΙ 
μπορέσω γιά νά βρω έ'ναν άνθρωπο πού νάΐ 
σοΰ άξίζη. Θά παντρευθής καί θασαι εύτυ·| 
χισμένη.

Ή  Λιλιάνα μ’ δλη τήν φυσική της με-1 
λαγχολία δέν μπόρεσε νά μή γελάση μέ τήν I 
καρδιά της, ακούοντας τήν μικρή Ζωρζέττα | 
νά μιλάη μέ τόση σταθερότητα γιά ζητή
ματα πού δέν ήσαν ίσως άκόμη τής ηλικίας! 
της. Άλλά μ’ αύτό έ'δειχνε άκόμη μιά φοραΙ 
τήν καλή της καρδιά, πού ζητοΰσε πάντα να | 
δώση τήν χαρά στούς άλλους.

Γ ι’ αύτό καί ή Λιλιάνα μ’ έμπιστοσΰνΐ)! 
άκούμπησε τό χέρι της στό, χέρι τής Ζωρ-Ι 
ζέτττας, κ ι’ έτσι σάν καλές φίλες πού είχαν | 
γίνει γύρισαν στό σπίτι καί γιά νά τελειώ
σουν δμορφα τό απόγευμά τους κάθησανΙ 
στό πιάνο κ ι’ έπαιξαν ά-κάτρ-μαίν, ενώ| 
ή θειά Χαλάστρα καθισμένη κοντά στήν βε
ράντα είχε άποκοιμηθή έπάνω στό εργό·| 
χειρό της.

Τό κτήμα είχε αλλάξει πιά όλότελα δψι. | 
Ή  Ζωρζέττα έ'πλεε σέ ώκεανούς εύτυχία;, 
έχοντας τήν καλή συντροφιά τής Λιλιάνα;, I 
ή θειά Χαλάστρα δέν έγκρίνιαζε πιά σάν I 
καί πρίν, ή Λιλιάνα λίγο—λίγο ξεχνούσε τιςI 
δυστυχίες της, καί ό συνταγματάρχης ήταν [ 
δλο κέφι γιατί τοΰ είχαν ύποσχεθή προα
γωγή.

—Ξέρεις, μπαμπάκα, τήν προαγωγή σον| 
σέ μένα θά τήν οφειλής, επέταξε μιά μέρα I 
ή αδιόρθωτη Ζωρζέττα. Τόν περασμένο χει- [ 
μώνα, ένα βράδυ πού χόρευα μέ τόν διοι
κητή σου, τοΰ είπα τόσα καλά γιά σ ένα, | 
ώστε δέν μπορεί παρά νά τά έλαβε νη 
δ'ψει του.

—Σοΰ οφείλω τήν προαγωγή μου 1 άνε- 
φώνησε ό κύριος ντέ ΙΊρέβ. Παληόπαιδο, | 
έγώ ξέρω τί μοΰ έσκάρωνες μέ τούς άνωτέ* 
ρους μου σάν ήσουνα μικρή !

— Γιά πήτε μας, γιά πήτε μας, παρεκά
λεσε, διασκεδάζοντας ή Λιλιάνα.

— Τό ξέρω, ήμουνα.... τέλος πάντων λι
γάκι ανυπόφορη, διέκοψε ή Ζωρζέττα μέ til

σκανδαλιάρικο ΰφος της, πού τής πήγαινε 
τόσο καλά.
| —Λιγάκι, διεμαρτυρήθη ό συνταγματάρ
χης, δέν υπάρχει αμφιβολία, είσαι πολύ 
επιεικής γιά τόν εαυτό σου, κοροΰλα μου. 

; Ακουστέ σάς παρακαλώ καί πήτε μου άν 
αύτό λέγεται «λιγάκι ανυπόφορη». Είχα δυ
στυχώς τήν συνήθεια νά λέω μεγαλόφωνα 
τις σκέψεις μου μπροστά σ’ αύιήν τήν δε
σποινίδα. Μιά μέρα πού είχαμε καλεσμένο 
τον διοικητή μου, σέ πρόγευμα, ή δεσποινίς 
Ζωρζέττα ξεφεύγει άπό τά χέρια τής μπόνας 
της καί μάς καταφθάνει στην τραπεζαρία. 
Σπεύδω νά τής υποδείξω δτι πρέπει άμέσως 
νά πάη στήν κάμαρά της, άλλά σάν άνυπά- 
κοιιο παιδί πού ήταν, διαμαρτύρεται καί 
λωνάζει πώς θέλει νά φάη μέ τούς μεγά
λους. Προσπαθώ νά τήν φέρω σέ θεογναι- 
σία, άλλά τοΰ κάκον, μιά νευρική κρίσις 
επακολουθεί· Κτυπάει τά πόδια της, τρα
βάει τά μαλλιά της, καί καταλήγει νά φω- 
νάξη μέσα στά κλάμματά της : « ’Όχι, δέν 
φεύγω, δέν φεύγω, ό μπαμπάς είπε πώς ό 
κύριος διοικητής δέν ξέρει νά τρώη καί 
θέλω νά τόν δώ !».

Καί δ κύριος ντέ Πρέβ, τελειώνοντας 
αύτή τήν διήγησι, σκουπίζει μέ τό μαντήλι 
του τό μέτωπό του, πού τό περιέλουσε κρύος 
ίδρώς μόνον μέ τήν άνάμνησι αυτής τής 
σκηνής.

— “Α! Ζωρζέττα, Ζωρζέττα, μ’ έ'καμες νά 
περάσω μερικές στιγμές πού δέν ξεχνιούν
ται !

—Δέν μέ ρωτάς κι’ εμένα μπαμπά μου, 
πόσες άσχημες στιγμές πέρασα σάν ήμουνα 
παιδί! Δέν λέω ήμουνα έ'να διαβολόπαιδο, 
μά κι’ έσεΐς δέν μοϋ συγχωρούσατε τίποτα ! 
Κι’ επειτα γιατί νά θυμόμαστε τά παληά. 
Παιδιά σάν κ ι’ εμένα υπάρχουν πολλά κι* 
ομως γι’ αύτό οί γονείς τους δέν τ ’ άγα- 
ποΰν λιγώτερο, δέν είνε αλήθεια μπαμπάκα;

Καί ή χαΐδιάρα Ζωρζέττα άγκαλιάζονιας 
μέ τρυφερότητα τόν πατέρα της τόν άπε- 
στομωσε γιά καλά αύτή τήν φορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΝΑΤΟ
—Ή ταν μοιραίο πώς θά συνέβαινε μιά μέ

ρα, Ζωρζέττα στό είχα προαναγγείλει, άνε- 
στένοζε ή θειά Χαλάστρα ένώ ξαπλωμένη σέ 
μιά πολυθρόνα δέν κατώοθωνε νά συνέλθη, 
μ’ δλο τόν αιθέρα πού τής έβαζε στή μύτη 
ή Ζωρζέττα.

— Μά θεία μου άφοΰ δέν έχομε τίποτε

σπασμένο, μήν κάνετε έτσ ι!
— Τίποτα σπασμένο αύτό μόνον έλειπε. 

Σάς βλέπω νά γυρίζετε καί τις δυό σας σέ 
κακό χάλι, ή Λιάνα κατάχλομη έσύ μέ τά 
μαλλιάσου άνω-κάτω σέρνοντας άπό πίσω 
σου τό άλογο πληγοίμένο καί άφίνοντας ό 
ό θεός ξέρει ποΰ τό αμαξάκι σέ χίλια κομ
μάτια, καί μοΰ λές νά μήν κάνω έτσι! Ά !  
άν ήταν ό πατέρας σου έδώ .. . .

— Τί θάκανε θεία μου, άφοΰ τό δυστύχη
μα έγινε πιά ; . .

—Έ λα πές μου τώρα πού κάπως συνήλ
θα, πώς συνέβη.. .

—Ευχαρίστως, άλλά μήν περιμένετε νά- 
κούσετε άπό μένα καμμιά διήγησι περιπε
τειώδη, τούναντίον.. ..

—Έ λα Ζωρζέττα, έσο τέλος πάντων λίγο 
σοβαρή.

—Μά είμαι πολύ σοβαρή, πολύ σοβαρή, 
θεία μου, ρωτήστε τήν Λιλιάνα άν θέλετε, 
άν τά πράγματα δέν συνέβησαν δπως θά σάς 
τά πώ. Έπροχωρούσαμε μέ βήμα λογικό, 
σάς βεβαιώ, δέντρέχαμεκαθόλου. "Οταν ξα
φνικά, ό Κένταυρος δέν ξέρω τί έπαθε καί 
τοΰ ήρθε νά τρομάξη μέ κάτι παιδιά πού 
παίζανε στό δρόμο καί τό βάζει στά πόδια.

Προσπαθώ νά τόν κρατήσω, τραβώντας 
τά γκέμια μ’ δλη μου τήν δύναμι Ά λλά ό 
Κένταυρος αποφάσισε αύτή τή φορά νά κά
μη τό κακομαθημένο παιδί καί ούτε κάν μέ 
λαμβάνη ύπ’ δψιν Εξακολουθεί νά τρέχη 
σάν τρελλός, κι’ έξαφνα σκοντάφτει σέ μιά 
ρίζα, καί χωρίς πολλά πολλά άναποδογυρίζει 
τό αμαξάκι μας, καί μάς άδιάζει μέσα στό 
χαντάκι.

«Είσαι ζωντανή ή πεθαμένη φωνάζω τής 
ξαδέλφης μου. μόλις συνέρχομαι λίγο καί 
καταλαβαίνω τί πάθαμε.

— «Ζωντανή, ζωντανή, άπαντά ή Λιλιάνα, 
καί σ ύ ;

— «Έ ν τάξει κι’ έγώ, καί μάλιστα, πόδια, 
χέρια, κεφάλι, δλα γερά.

— «Δόξα τώ θεφ  άναστενάζει ή Λιλιάνα.
«Σηκώνομαι, τήν βοηθώ κι’έκείνη νά ση-

κωθή καί κυττάζομε τριγύρω μας.
« ΌΚένται ρος βρίσκεται ξαπλωμένος χά 

μω, άνάμεσα άπό τά θρύμματα τοΰ άμαξιοΰ 
μας.’Ενώ δμως ετοιμαζόμαστε νά τόν βοηθή
σομε νά σηκο θή, νά πού ξεπροβάλλει πίσω 
άπό τά δένδρα, ένας κύριος νέος καί πολύ 
καθώς πρέπει, ξέρετε θεία μου . . .

— ’Ωραία, αύτό μάς έλειπε μόνον !
( ’Ακολουθεί)
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ρανό. ”Οποιος ξένοζ el- 
δε τή Μύκονο την αγά
πησε,γ ιατ ί ε ίναι άπο η 
π ιο  γραφ ικά νησιά. Ξι- 
ρη γης χωρ'ις οϋτε ενα 
δένδρο γιά σκιά.

'Ως τόσο οί Μυκο- 
νιάτες, δουλευταόι; 
καταφέρνουν νά κάνονι 
πλούσια κτηνοτροφία.· 
Τό Μ νκονιάτικο ανθό
τυρο καί η κοπανιοχ\ 
ε ίνα ι γνωστά σ ' οίξ

cd  νησ ιά  ζοϋ <5ϊιραίον
Μόλις κλείσουν τά σχολεία καί τά βιβλία κρνφτοϋν σε κα 

νένα συρτάρ ι γιά τρεις μήνες  τ ον καλοκαιριού, τά περισσότερη  
πα ιδ ιά  σκορπίζονται στ ις  εξοχές. “Αλλα ατό βουνό κα ί άλλα στη 
θάλασσα . Κ α ί  τό βουνό εχει τις χάρες τον κ ι ’ η θάλασσα  τις 
δικές της. Αυτές τις χάρες μπορούν νά μας  τις πουν τά ίδ ια  
τά πα ιδ ιά  γράφωντάς μας  άπό όπου βρίσκεται τό καθένα. Τά 
πα ιδ ιά  της Α θήνας , τά περισσότερα,σκορπίζονται στις Κ υκ λά 
δες πον  είναι τόσο κοντά στη πρωτεύουσα. Στην "Ανδρο, στη 
Τήνο στή Μύκονο, στήν Σύρο. Αίγες ώρες με τό βαπόρι άπό  
τόν Πειραιά καί βρισκόμαστε στά όμορφα νησιά τον Αιγαίου 
Ποιο νά πρωτοδιαλλέξωμε; Τό ενα καλλίτερο άπό τ '  άλλο.

Νά ή Σύρος πού ε ίνα ι σάν πλούσια καί λίγο ξεπεσμένη  
κυρ ία κοντά στις άλλες τις χωριατοπονλες πού κάνουν κύκλο  
γύρω της γ ι '  αυτό λέγωνται καί Κυκλάδες. ’Άλλοτε ή Σύρος 
είχε πλούσ ια καί κοσμ ική κοινωνία. Είχε κ α ί  μελόδραμα κάθε  
χειμώνα. ’Ιταλ ικό  μελόδραμα. Κ ι'ο ί Συρ ιανο ί ήσαν πολύ υπερή
φανοι γ ι ’αύτή τή μουσ ική  υπεροχή απέναντι στήν πρωτεύουσα. 
Τώρα φτώχηνε, μά  τής άπόμειναν οί ώραΐες της εξοχές, μεγά
λες πλατείες και δρομοι. Εχει καί κάτι π ιό  ώ ρα ΐο  ά π ’ δλα’. 
τα Συρ ιανά  λουκούμια. Ποιο πα ιδ ί  δεν έχει γλύψει τά δάχτυλά 
του τρωγωντας ενα λουκούμι τής Σύρον γ ιομάτο φ ισ ιή κ ια ;

Απέναντι στη Σύρο σε δυό ώρες άπόστασ ι ε ίνα ι ή Μύκο
νος με τούς γραφικούς της ανεμόμυλους πού ό δυνατός βοριάς 
γυρίζε ι όλοχρονίς τά φτερά τονς σάν δα ιμον ισμένα

Τα σπ ιτάκ ια  της, κάτασπρα , άκονμπάνε στόν γαλανό - ο υ ■

τήν ' Ελλάδα γιά τη π/| 
στ ιμάδα  τους. Καί 
καλοκα ίρ ι ή ΜύκονΛ 
φιλοξενεί πολλούς 
νους ζωγράφους πά\ 
έρχονται στό μ ικρό  tl-l 
ληνικό νησάκι νά  £ω·| 
γραφίαονν τά τοπώΙ 
της. Κα ί η δ ική  μα;| 
Σχολή τών Καλών Τι-1 
χνών στέλνει τούς 
θητές της στή Μυκο 
γιά νά μελετήσουν 
νά ζωγραφίσουν.

Δίπλα στή Μύκονο 
είναι ή Δήλος, γ ι ’ αύ-  
τ ψ  θα σας μ ιλήσουν  
βέβαια στή σελίδα τ ή ς  
αρχαιολογίας. Έ με ΐς  
τιάμε πάρα  χάτω.

Μια coqol άπο τ η  

Μύκονο ε ίνα ι η Τήνος . 
Ποιο πα ιδ ί  δεν εχει α- 
χονσει η δεν έχει γνω 
ρίσει τήν Τήνο. Αυτό τό 
νησί είναι δεμένο σφ ι
χτά με τό θρησκευτ ι

κό μας α ίσ θ ημ α  γιατί 
εχει τον ξακουσμένο  
ναο τής Παναγίας. 

f . Η Τήνος όμως πρέ 
πει νά μάς ε ίνα ι γνω- 
ατη καί γιά κάτι άλλο 
πολύ σπουδαίο·. Μάς 
εχει δώσει τούς π ιό  μ ε 
γάλους καλλιτέχνας έλ- 
λψ’ας. Τηνιακός ήταν  
ό Γκύζης ό μεγάλος  
ζωγράφος,Τηνιακός κ ι ’ 
0 Λύτρας.

Τηνιαχοί κα ί οί π ιό

r Z l  V  01:~ ° Χθλεπ5ς’ δ Σ ώ Χ°ϊ· ° Φντάλης, ό Δήμη-
Id  f ? ' ' '  Π&°Χω,β0υμε, η α - α κά™- Νά ή Πάρος ό νομασ τή γ ιά
τό π η ΐ Ψνμ“ μαβμα,βα της· Τά άΜ α ΐα  λατομε ία  πού έδωσαν το πολυτιμωτερο μαρμαρο  γιά άγάλματα στήν αρχαιότητα σώ-
Ακόαα β ί Τ  "  * * *  Ια α ά 0 ία  " *  Μ άΙ„ηΖ .Ακομα^ βλεπει κάνεις τις υπονομους, τις σύραγγες, τις λάμπες  

και τις επ ιγραφες τών εργατών.
Π α ρ α κ α χ ω ή  Ά νδρος  κατάφυτη κα ί πολιτισμένη. Ή  Νά-

ο°ια 2 α Τ τ Γ γα’ ν  Χϊς Κυκλ&δ^  ™ *αλα ιά  φρούρ ια  και τα σπ ίτ ια  απο τον καιρό τής Φραγκοκρατίας. Κα ί αε
τα γλυκά και νόστιμα φρούτα της. Ί Ι  Σ ίφνος  όνομαστ ή στήν  
αρχαιότητα για  τα μεταλεΐα χρυσού καί αργύρου πού εϊχε Ί Ι  
Κ ίμωλος με τΆν κιμωλία. Ή  Μήλος με τούς π ιό  ατρόμητους  
ναυτικους κα ί τούς καλλίτερους πιλότους.

Προχωρούμε άκόμα πρός τά νότια καί φτάνομε στήν τε
λευτα ία  απο τις Κυκλάδες, στήν Σαντορ ίνη  (Θήρα).

Η θαλασσα  ε ίνα ι μαύρη  καί βαθειά  στό λ ιμάνι τής Σαν 
τορίνης και το υφαιστειο απέναντι δλο καπνίζε ι Οί ακτές της 
ολο απόκρημνα  βράχια μ'ε κάτι τρομακτικά σχήματα πού Van- 
ρε ις  σαν τα κυττας πυ)ς Ej vai τ^ ατα τ^ς Ά ποκαλύψεως. Ά -
^ ά τ , α Τ ' π °ν τ6σ° &: αΧ<Χβάζεταΐ τ0^  οεισμονς. Κο-μ α τ ια  βραχια κοβονται και πέφτουν στή θάλασσα  μ ικρά  νησά-
κ ια  χανωνται κι άλλα καινούργια φανερώνονται γύρω άπό τή
■Σαντορίνη σ έκαθ ε  μεγάλο σεισμό. Μ' δλη της δαως τήν άγρια
οψ ι η_ Θηρα εχει ωραιότατες εκδρομές καί οί πλάγιες τών
βουνω , της είναι σκεπασμένες άπό αμπέλια, τα άμπέ.λια πού
δίνουν το περ ίφημο γλυκό Σαντοριν ιό κρασί.

Νάξο

Τ ά  ' 8  j h ln  ν όω ο  vJa Τά 'S j jr i  vocsovJa
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\  Ί ο τ ο ρ ίε ;  τοΰ  Χ ο ν τ ρ ο ΰ  και τοΰ  Λ ιγ ν ο ύ

I Π0 ΧΟΝΤΡΟΙ ΚΑΙ 0 ΛΙΓΝΟΣ ΣΤΟ
Ε ύθ υ μ η  τ α ν ία  γ ια  μ ικ ρ ο ύ ς  κ α ι μ εγάλους

Ό Χοντρος καί δ Λιγνός, καθώς εί
παμε, έβάδιζαν γιά τήν ’Αθήνα.

Μπρος δ γάιδαρος, πίσω αύτοί.
Φούσκωναν, ξεφούσκωναν, σκούπιζαν 

τδ μέτωπό τους, κι’ δλο περπατούσαν, 
περπατούσαν.

— Τί διάβολο, Χοντρέ, λέει δ Λιγνός, 
νέφτι της βάλανε της ’Αθήνας κ ι’ δσο 
προχωρούμε, τόσο φεύγει μπροστά μας.

— ’Εσύ νά μή μιλάς καθόλου Λιγνέ, 
είσαι λιγνός καί μπορείς καί περπατάς, 
ρώτα κι’ έμένα, πού σέρνω έκατδν είκο
σι κιλά !

"Εξαφνα δμως δ Λιγνός βγάζει ένα 
έπιφώνημα άγαλλιάσεως.

— Κύττα έκεΐ κάτω, άδερφάκι, τί 
γράφει, καλά πού έμαθα καί τδ άλφά- 
βητο στδ ταξειδι. «Μύλοι τοϋ Παινέση»! 
Δίχως άλλο θά βρούμε έδώ μπόλικο ψω
μί, κ ι’ έχω μιά π είνα !

— Σωθήκαμε, λέει δ Χοντρός, πεπό
νι καί ψωμί, τί άλλο θέλομε !

Καί δίνοντας μιά κλωτσιά στδ γά ι
δαρο γιά νά έπιταχύνη τδ βήμα( φθά
νουν μπροστά στδ μαγαζάκι.

— Ποΰ ει-ve δ φούρνος άραγε, σκέ
πτεται δ Λιγνός, και κάνοντας νοήματα 
στδν καταστηματάρχη προσπαθούν νά 
έξηγηθοΰν.

Έκεΐνος τούς τραβάει μέσα καί τούς 
δείχνει τά βαρέλια, ένώ συγχρόνως ά- 
νοίγοντας τήν κάνουλα ένδς βαρελιού γε
μίζει έ'να ποτήρι μ’ ένα χρυσαφένιο ρευ- 
στδ καί τδ βάζει κάτω άπο τή μύτη τοϋ 
Λιγνού.

Ό Λιγνός ανοίγει τά ρουθούνια του,

γουρλώνει τά μάτια του, κουνάει νευρι
κά ταύτιά του καί χωρίς πολλά-πολλα 
αρπάζει τδ ποτήρι καί μιά καί κάτω.

— Ρε τ σ ι ν ά τ  ο, τοΰ φωνάζει δ κα
ταστηματάρχης στ’ αυτί, ένώ δ Λιγνός 
περνάει καί ξαναπερνάει τή γλώσσα του 
γύρω άπο τά χείλια του.

Καί σκουντώντας, τον Χονδρό :
— Δοκίμασε, δοκίμασε, τοΰ λέει, κατ 

ευθείαν στδν Παράδεισο θά βρεθής!
Ό Χοντρδς δοκιμάζει, δ Λιγνός ξα

ναδοκιμάζει, καί δ καταστηματάρχη; 
γεμίζει καί ξαναγεμίζει τά κατοστα- 
ράκια.

Στδ τέλος δ Χοντρδς καί δ Λιγνδς έ
χουν μεταβληθή σέ τρικλίζοντα βυτία.

Πρέπει δμως καί νά πληρώσουν κά
νουν συμβούλιο μεταξύ τους κι’ άποφα· 
σίζουν άντί άλλης πληρωμής νά έγκα- 
ταλείψουν έκεΐ τδ γαϊδαράκο μέ τά πε
πόνια.

Κουτσά, στραβά, έξηγοΰνται, δ κατα
στηματάρχης δέχεται, καί ένώ άλλοΰ 
πατάνε κι’ άλλοΰ βρίσκονται, ξαναπερ
νούνε τδ δρόμο γιά τήν ’Αθήνα.

— Πώς αισθάνεσαι; Χοντρέ, ρωτάει 
δ Λιγνός, μόλις βρίσκοντας τά λόγια του.

— Γιατί, ρωτάει θυμωμένος δ Χον
τρός, μήπως νομίζεις πώς είμαι μεθυ
σμένος;

—Δέν ξέρω, έγώ πάντως δέν είμαι, 
άπαντάει δ Λιγνός βγάζοντας έπισημί- 
τατα τδ καπέλλο του σ’ένα δένδρο., ποΰ 
περνοΰσε έκείνη τήν ώρα, δσο γιά σένα...

— Νά μοΰ κάνης τή χάρι, δέν μέ βλέ
πεις πώς περπατάω, ντρίτος σάν κολώνα

λέει δ Χοντρός, ένώ κυνδυνεύει νά στρω- 
θή χάμω φαρδύς πλατύς.

—’Ά ! σέ παρακαλώ...
—Έγώ σέ παρακαλώ...
—Μή μέ προσβάλης...

| —’Εσύ νά μή μέ προσβάλης...
Καί οι δύο καλοί μας φίλοι, μαλώ

νοντας φωνάζοντας... καί τρικλίζοντας 
φθάνουν τέλος στήν ’Αλυσσίδα.

Δέν είχαν προφθάσει νά διασχίσουν 
τίς γραμμές τοϋ Λαρισσαϊκοΰ, καί δ Λ ι
γνός βάζει τίς φωνές:

—Δυστυχία μας, δυστυχία μας, πάνε 
ιά κεφάλια μας, πάνε τά κεφάλια μας...

—Τί επαθες καλέ φωνάζει δ Χον
τρός, τρελλάθηκες;

—Τί τρελλάθηκα, Χοντρέ, κύτταξε 
έκεΐ κάτω, ένας ξεπεσμένος λόρδος έ- 
πηρε τά κεφάλια μας καί τά κρατάει 
άπδ έ'να σπάγγο, κύτταξε, κύταξε, φου
σκώνουν, κ ι’ άνεβαίνουν,... θά τοΰ φύ
γουν, άχ! θεέ μου τί θά γίνομε, πιάστα 
πιάστα!

—Καί δ Λιγνδς ακολουθούμενος άπο 
τ&ν Χοντρδ πού χωρίς κ ι’ αύτδς νά ξέ- 
ρη γιατί τρέχει άπδ πίσω του, ρίχνεται 
3’ ένα μικροπωλητή μπαλονιών καί τδν 
σπάζει στδ ξΰλο.

Ή ’Αλυσσίδα δλη σηκώνεται στδ πο
δάρι, φωνές άλλαλαγμός, πανζουρλι- 
ομός.

—Δυδ φουστανελάδες, πού λυσιάξανε 
πιαστε τους, πιάστε τους, θά μάς φάνε.

Κι’ άρχίζει τδ κυνηγητό.
Ό Λιγνδς κοί δ Χοντρδς πού ξεμε- 

θύσανε πιά τρέχουν, τρέχουν, δ κόσμος 
τούς κυνηγάει, δ Χοντρδς χάνει τά τσα
ρούχια του, δ Λιγνδς χάνει τήν φούντα 
του, καί δός του καί τρέχουν.

Τέλος ή άστυνομία έπεμβαίνει.
Τηλεφωνήστε στδν πυροσβεστικό 

λόχο! φωνάζει δ κόσμος, πούνε δ μπό
γιας χάθηκε; φωνάζουν άλλοι.

Μέ τά πολλά τέλος ή άστυνομία κα

τορθώνει νά έπιβληθη καί δυδ γεροί π  ο- 
λ ιτσ ιμ ά νο ι κάνουν καλά τούς δύο φι
λαράκους μας.

Χωρίς πολλά, πολλά, βρίσκονται στδ 
τμήμα οπου μία σύντομη έξέτασις άπο- 
δεικνύει, πώς δέν είναι φουστανελάδες, 
πώς δέν είναι οΰτε καν ρωμηοί, καί τδ

χειρότερο πώς στεροΰνται άπδ βιβλιάρια 
ταυτότητος καί διαβατήρια.

Δέν άπομένει παρά νά τούς άπελά- 
σουν, άλλά ή ώρα είναι ήδη προχωρη
μένη, θά περάσουνε μιά νΰχτα στδ φρέ
σκο καί αύριο μέ τδ φώς τής ήμέρας ή 
άστυνομία θά έκτελέση τδ καθήκον της.

.Wνχραιμία φιλοσόφου
Έ νας  φιλόσοφος ήταν άπηοχολημένος  

με τ'ις μελέτες του, δταν ό υπηρέτης του 
ε ισορμά στό γραφείο τον κα ι τοΰ λέει :

— Κύριε, τό σπ ίτ ι  επ ιασε φωτιά  !
—Πήγαινε νά ε ίδοπο ιήσης τήν γννα ΐχα  

μον, άπήντησέ ό φ ιλόσοφος χωρίς νά κον- 
νη&ή άπό τήν &έσι του, ξέρεις δτι έγώ δεν 
άνακατώνομα ι μέ τό νοικοκυριό.



Ο Λ Μ Κ Ρ 0 5  Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Ε Ρ

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)
—Σάς ενδιαφέρει; τόν ερώτησε ό υπάλ

ληλος-
— Ναι, πολύ άπήντησεν ό Ζάκ καί ύστερα 

διευθύνθηκε στό γραφείο τοϋ Διευίίυντοϋ.
—Λοιπόν; τόν ερώτησε ό Διευθυντής μό

λις τόν είδε, θά άρνήθηκε βέβαια νά σέ 
ί>εχ\θή ό πρωίίυπουργός.

—Ναί, άρνήθηκε.
—Τό περίμενα.
—Ναί μά γώ τόν είδα κι’ έγραψα τό άρ

θρο μου.
Τό πρόσωπο τοϋ Διευθυντοΰ έλαμψε.
—”Α ! καλά λέω πώς είσαι δ άσσος τών 

ρεπόρτερ. Καί πώς τά κατάφερες ;
— Θά σάς πώ αργότερα. Τώρα πρέπει νά 

ξεκαθαρίσω μιά ύπόθεσι πού μοΰ φαίνεται 
αρκετά σκοτεινή.

—’Έχει ενδιαφέρον ;
—Δέν μπορώ νά σάς πώ τίποτε άκόμη.
—Γιά τί πρόκειται;
—Γιά κάποια μικρή αγγελία.
Καί πρίν προφθάσει νά δΓ| τήν έκπληξι 

πού ζωγραφίστηκε στό πρόσωπο τοΰ διευ- 
θυντοΰ του ό Ζάκ έ'γινε άφαντος.

— Μόλις βρέθηκε στόν δρόμο σταμάτησε 
ενα ταξί κ ι’ εδωσε τήν διεύθυνσι, οδός Γκα- 
σαντί 23. ΤΗταν ε ας μικρός δρόμος πίσω 
άπό τή Λημαρχία, δταν έφθασεν έκεΐ κατέ
βηκε, εδωσε εντολή στόν σωφέρ νά πεζμ- 
μένη κι’ έδιάβασε στήν πόρτα τήν επιγρα
φή : «Ενοικιάζονται γραφεία Ιπιπλωμένα 
μέ τήν ημέρα καί μέ τόν μήνα».

— Μ πά! αύτό είναι πολύ ενδιαφέρον, 
είπε, καί προχωρώντας ερώτησε τόν θυρωρό: 
Κάθεται κανένας Σέργιος έδώ ;

— Μάλιστα, κύριε, άπτ'ιντησεν ό θυρωρός.
— Σάς φαίνεται παράξενη ή έρώτησίς 

μου; . , ,
—Μά, ναί, τό όμ.)λογώ, γιατί δεν είναι 

μιά ώρα πού ήλθε κι’ ενοίκιασε ενα γρα
φείο ό κ. Σέργιος γιά τρεις ημέρες. Αύριο 
θά  έ'λθη.

— Πολύ καλά, θά ξανάρθω αύριο τό πρωΐ.

Ξαναμπήκε στό ταξί καί ε φύγε αφοί 
εδωσε τή διεύθυνσι: 'Οδός ντέ Μιρομανέλ.

Ή ταν ή διεύθυνσις τοΰ σπιτιοΰ του.
"Οσο έτρεχε ιό ταξί ό Ζάκ μονολογούσε:
— Αύτός δ Σέργιος ενοίκιασε ένα γρα

φείο γιά τρεις μέρες γιατί; Γιά νά δέχεται 
ασφαλώς αυτού; πού θά διαβάσουν τήν αγ
γελία. Δέν θέλει άρα νά ξέρουν ποΰ κατοι
κεί Κάτι ύποπτο κρύβεται μέσα σ’ auto.J 
Κι’ έπειτα γιατί αύτή ή αμοιβή ιώ ν 20.00(1 
φράγκων γιά έ'να ψειιτικο κολλιε; Εξακο
λούθησε νά σκέπτεται κι’ έ'ξαφνα φώναξε 
στόν σωφέρ :

—Στάσου μιά στιγμή.
Είχε δή στή γωνιά τοϋ δρόμου έ'ναν Ε

βραίο πού πουλούσε χαλιά καί περιδέραια· 
’Έτρεξε κοντά του καί τόν ρώτησε :
• —Πόσο τά κολλιέ ;

— Πενήντα φράγκα, κύριε.
— Πόσες πέρλες έχουν.
— Δέν τίς μέτρησα, κύριε. Ό  ρεπόρτερ 

έπήρε έ'να* κολλιέ κι’ άρχισε νά μετρώ]. 
Είχαν μονάχα πενήντα έ'ίη πέρλες.

— ’Αγοράζω δύο γιά πενήντα φράγκα, 
εΐπε.

—Μά, κύριε, κάνουν πενήντα φράγκα το 
ενα. I 1

—Κι’ έγώ σοΰ δίνω πενήντα γιά τά δυο 
καί σοΰ λέω πώς δέν είσαι χαμένος.

Ό  Εβραίος σκέφθηκε λίγο κι’ ύστερα ej 
δωσε τά δύο κολλιέ στόν φίλο μας ποϊ 
έσπευσε νά πληοώση καί νά ξαναφύγη με 
τό ταξί. ( I

Τό ά'λλο πρωί ετρεξε στήν οδόν Γ χ. ά
σε ντί 23 κ ι’ έπαρουσιάστηκε στό γραφείο 
τοΰ κ. Σέργιου. .1

Εύρέθηκε τότε άνημέτωπος μέ τό περί
εργο υποκείμενο πουχε δή τήν πρωτεραία 
στό λογιστήριο τοΰ <Παρατηρητοϋ>>.

—’Έρχεσθε γιά τήν αγγελία; τόν ρώ
τησε μόλις τόν είδε.

—Μάλιστα. Ηύρα ένα κολλιέ πυύ συμπί
πτει νά είναι δπως αύτό πού περιγράφετε.Το 
ηύρα τίς 10 ’Οκτωβρίου μέσα σ’ ενα ταξί.

Γ αλλ ικό
Μ υ θ ισ τ ό 

ρημα

Τον  
R Ε Ν Ε 

V I G Ο

-Ν ά  τό ίδώ σάς παρακαλώ.
Ο Ζακ έδειξε τό κολλιέ καί είδε πώς ό 

συνομιλητής του τό άρπαξε μέ μιά εξαιρε
τική ταχύτητα, έμέτρησε ιίς πέρλες, ύστερα 
εξετασε τήν πιό χονδρή πού ήταν στή μέση 
»>ί αφού άναψε μιά ηλεκτρική λάμπα τήν 
επλησίασε κοντά στό φώς κι’ έκύτταξε. 

--Δέν ε ΐν ’ αύτό, είπε.
Λυπούμαι πολύ, έκαμεν ό Ζάκ χαί χα>- 

0ιζjvw πρόσθεση περισσότερα έχαιρέτησε 
κι’ έφυγε.

Καθώς κατέβαινε τή σκάλα συναντά μία 
κυρία καί την σταματά με πολλή εύγένεια : 

Μήπως έρχεσθε γιά τό κολλιέ; τήν έ
ρωτα.
Ε «παντά αύτή καί νομίζουσα
Ι(,,ζ εχει μπροστά τΐ]ς τόν Σέργιο τοΰ δίνει 
τύ κολλιέ,
Β  Ο Ζάκ το πέρνει δήθεν νά τό κυτ^άξη 
ώ βάζει στήν τσέπη του καί τής επιστρέφει 
πίσοι τό δικό του.
ι —Δέν είναι αύτό κυρία μου, άλλά δπως 

|δηποτε αφήστε μας τή διεύθυνσί σας μπο 
ρεί νά θελήσουμε νά σάς ζητήσουμε καμ- 
μι« πληροφορία.
I Ή κυρία απογοητευμένη εδωσε τό επι
σκεπτήριό της καί έφυγε.

J  Ο Ζάκ εμπηκε τότε στό πλησιέστερο κα
ί ®βν«λε άπό τήν τσέπη του τό κολλιέ

έκύτταξε προσεκτικά τήν χονδρή πέρλα. 
ΙΗΡυσικά ήταν κι’ αύτή ψεύτικη, μά έν 
τουτοις φαινόταν σάν κάτι νά είχε μέσα.
[ Γην ξεπέρασε καί τήν έσπασε μέ τό τα
κούνι του.̂  Είδε τότε μέσα μιά μπαλλίτσα 
ρτο μεταξωτό χαρτί, τήν ξεδίπλωσε καί δέν 
άργησε νά καταλάβη οτι ήταν γραμμένο κάτι 
"ωσσικά.
L — Πρέπει νά ζητήσου άπό τόν Μερκώφ 
La •V5® Τ(\ μεταφυάση είπε καί μιά καί δυό 

στόν φίλο του τόν Μερκώφ, έ'να 
Ρσσο μηχανικό. Αύτός τοΰ μετάφρασε τά 
ροφομεια πού έλεγαν : «Τήν Παρασκευή 

ιδυ πρόκειται νά γίνη άπόπειρα κατά τοΰ 
στρατηγοΰ Ντομπροτζίν έ'ξω άπό τήν εί'σοδο 

-, σ,σικήζ λέσχης στή λεωφόρο Μον- 
παρνάς. ’Ακολουθήστε τό σχέδιο X 27 τής 
1 κεπεοϋ Μόσχας».

—Ευχαριστώ, εϊπεν δ Ζάκ, κατάλαβα τί 
ιρεχει.

Καί χωρίς νά δο)ση περισσότερες εξηγή
σεις έσπευσε άμέσως στή Διεύθυνσι τής ’Α
στυνομίας καί κατήγγειλε δσα γνωρίζομε. 
γ° ι 1̂0 βράδυ δ Σέργιος συνελαμβάνετο καί

άπεδεικνύετο δτι τό πραγματικό του ό'νομα 
ήταν Στέπαν Βιτκόβσκυ άρχηγός τής μυστι- 
κής δργανώσεως Γκεπεού στό Παρίσι. Τό 
κολλιέ είχε σταλή άπό τήν Μόσχα δπου ήτο 
τό Κέντρον καί είχε παραδοθή στόν ίδιο τόν 
Βιτκόβοκυ άπό ειδικόν άπεσταλμένο πού τοΰ 
τό παρέδωσε στά χέρια στόν σταθμό τής 
Λυών. Ό  Βιτκόβοκυ τό είχε χάσει μέσα στό 
ταξί πού τόν είχε μεταφέρει σπίτι του’

Έτσι χάρις στή παρατηριτικότητα καί τήν 
ό'σφρησι τοΰ Ζάκ Ρομπέρ ό στρατηγός 
Ντομπροτζίν έγλύτωσε άπό τήν άπόπειρα

καί ή ’Αστυνομία συνέλαβε έναν άπό τούς 
κυριωτέρους πράκτορα? τής φοβερής όργα- 
νιόσ^ως Γκεπεού.

'Ο «Παρατηρητής» πρώτος φυσικά άνήγ- 
γηλε τήν ε’ίδησιν μέ ά'ρθρον είς τήν πριότην 
σελίδα υπογεγραμμένο άπό τόν Ζάκ Ρομπέρ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 
Μ ία ερευνά  ατό Μ οϋκδεν

Αύτή τή φορά ό Διευθυντής του «Παρα- 
τηρητοϋ» είχεν έμπιστευθή στόν Ζάκ ένα πο
λύ σπουδαίο ρεπορτάζ, έ'να ρεπορτάζ πού τόν 
έ'κανε νά άπομακρυνθή άπό τό Παρίσι καί νά· 
βρεθή στούς άντίποδας στήν Μαντζουρία.’Έ 
πρεπε^ νά πάη επί τόπου γιά νά έξακριβάώη, 
ποια ήσαν τά σπουδαία γεγονότα πού έχώ 
ρ ί ζ α ν  τήν Κίνα καί τήν Ίαπι»νία. Μόλις 
έφθασε στό Μοϋκδεν τήν πρωτεύουσαν τής. 
Μαντζουρίας άρχισε τήν περιοδεία του συν- 
οδευόμενος άπό τόν Άρθοΰρο Με^σιέ, τόν- 
μόνιμο ανταποκριτή τοΰ «Παρατηρητοΰ» 
πού ήταν εγκατεστημένος έκεΐ καί τήν έπο- 
μένην άρχισε νά στέλνη σειράν τηλεγραφη- 
κάτοϊν επί τών γεγονότων τής Σινο-ιαπωνι- 
μής ρήξεως. ( ’Ακολουθεί)
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Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 
ΚΑΙ ΟΙ ΔίϊΑΕΚΑ ®ΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

Είπαμε πώς έντεκα υποτακτ ικο ί Θεοί 
βοηθούσανε τ ό ϊ  Δία στην δ ιο ίκησ ι τον κό
σμον. 01 όνο ηταν τ ’ αδέλφια τον, ό Πό
α ειδών κ ι ’ δ ”Αδης η Πλούτων, δπως κ ι ’ 
άλλοιώς λεγότανε. Οί άλλοι οκτώ ήσαν 
πα ιδ ιά  τον βασιληα που τούδωκε ή ΎΗρα, 
στερνή τον γυναίκα, πον μ ’ αντή βασ ί
λεψε στοϋ Ό λύμπου  τά παλάτ ια .

*Ολοι αύτοί οί Θεοί, μέ τη βασίλ ισσα, τ ’ 
άδέλφ ια και π α ιδ ιά  ε ίχαν απόλυτη υ π ο 
ταγή στόν Δία' κ ι ’ αύτοί ε ίνα ι οί δώδεκα  
‘Ελληνικοί Θεοί τον Ό λύμπον .

Οί "Ελληνες στόν δμορφό τονς .τόπο ξε
χώρισαν τό ξημέρωμα της γης, τό φώς, 
την λάμψ ι, την ομορφ ιά  τοϋ γαλάζ ιον Ου
ρανόν καί μέσα σ ’ δλα αύτά λατρεύανε τόν 
Φοίβο πον ηταν ενας άπό τονς δώδεκα  
Θεούς, ’Απόλλων δπως κ ι ’ άλλοιώς λεγό
τανε, π α ιδ ί  τον Διός.

Πίστεναν πώς τό δούλε,αμα πον μέ την 
φωτιά  πέρνονν τά σίδερα καί γίνονται ερ
γαλεία, πον μ ’ αυτά οί τέχνες πρόδεψαν, 
όφείλουνται στόν ”Ηφαιστο, πού κυβερ
νώντας πρώτα  τίς φωτιές τοϋ Ούρανον, 
τίς έφερε καί κάτω εδώ στη γη, ουράνιο  
δώρο στονς ανθρώπους.

Φοβούντο τόν ”Αρη γιατί ά π ’ αντόν 
έρχόταν καταστροφές κα ί πόλεμοι.

Τής ο’ικογενείας θεά είχαν την 'Εστία  
που αύτή φανέρωνε ατούς άνθρώπονς τήν 
ευτυχία τού σπιτιού που βασιλεύει μέσα 
έκεΐ ειρήνη κι εργασία.

Ή  “Αρτεμις είχε τά δφση, πού ά π ’ 
αύτά οί άνθρωποι πέρναν ξύλα γιά να φτιά
χνουν σπίτια καί καράβια και ή Δήμητρα 
προστάτενε τήν γή πον δίνει τους καρπούς 
τροφή γιά τονς ανθρώπους.

Κ ι’ ομορφιά πού χωρίς αντή δ κόσμος 
δέν θάτανε καλός εϊχε θεά  τήν ’Αφροδίτη.

Τέλος ή ‘Αθήνα, τό αγαπημένο αυτό

πα ιδ ί  τον Αιός, ήταν ή σοφή θεά  πον μ( 
τήν προστασ ία  της κτ ιστήκανε οί πόλεΐζ,

Αύτοί ε ίνα ι δλοι οί δώδεκα 'Ολύμπιοι 
Θεοί. Ε ίναι δηλαδή ή φύσις πον  οί παλψι 
λατρεύανε, γιατί άπό τήν φύσι ένοιιαΰΜ 
πώς πέρνονν τή ζωή στόν κόσμο τούτον.

Κ ι '  άπό τή φύσι αύτή φτ ιάξανε οί πασ
τ έ ς  τ ο ν ς  Θεούς, πού είχανε γ ι ’ αντονζ 
βωμούς καί ιερά σέ κάθε οικογένεια, 
κάθε γενιά κα ί φατρία . Κ ι ’ δταν μεχεφί·] 
ροντο τονς έπερναν μ α ζ ί  τονς καί τον; 
στήναν στούς καινούργιους τόπονς.

Τέτοιοι Θεοί—φάχριοι καί οικογενειακοί 
—χιλιάδες λογιών ήταν στής ’Ανατολής € 
μέρη κ ι ’ οί ταξειδιώτες, πον δπως έχομι 
πή  έρχόντονσαν άπό κεΐ, έδώ κάτω οτψ 
°Ελλάδα, δσοι μένανε καί (5έν γνρίζο.ι 
π ίσω  φέρνανε καί τούς θεούς τονς, ξνΙιΗ 
ή λ ίθ ινα  άγαλμάτ ια—ξόγανα—πού μοιάζοί 
π ιό  πολύ στή φαντασ ία  παρά  σ τ ’ άληϋΜ 
τονς Θεούς πον παριστάναν.

Κ α ί  άπό τούς Θεούς αυτούς πού φεραι 
οί ’Ανατολΐτες ξ εκαθαρ ίστηκαν οί δώδεΜ 
τον Ό λύμπον, οί 'Ελληνικοί Θεοί πον άΛ 
έδώ τους πήραν καί στή Ρ ώ μη  καί ακόμη 
π ιό  πέρα κα ί μ ’ αυτούς πον  δεν ήταν ιι 
ποτε άλλο παρά  αύτή ή φύσις δημιούργψ 
σαν θρησκε ία  πού μ ’ αύτή κρατήθηκε 
κόσμος τής Ευρώπης δλης ώς τήν «00 
πού γεννήθηκε ό Χριστός.

’Αργότερα θά  ήθελα νά δούμε πώς Μ· 
τώρθωσαν οί Ελληνες νά ξεπεράσουν ο̂  
τόν κόσμο στόν πολιτισμό, ένώ καθώς ιι 
δαμε ώ ς τώρα, άηό τήν Α ίγυπτο καί vf 
‘Ανατολή πήραν καί τήν θρησκεία τονς x 
γενικά δλη τήν πρόοδο πού μ ’ αυτή ξεχο)· 
ριααν άπό τούς άγριανθρώπονς.

Τέλος τον Α ’ Μέρους.
ΑΘ ΗΝ ΑΙΟ Σ
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΙΑΒΝ ΜΑ:
3Υίιά ’β κ όροιιη

Έγώ, κα'ι μερικοί άλλοι φίλοι 
μου μείναμε σύμφωνοι νά κάμω- 
μβ μιά εκδρομή στό μοναστήρι 
τοΰ Πρ ιφήιη Ή λ ία  πού είνα ι 
Οτήν κορφή ενός λόφου. Τό βου
ναλάκι αύτό άπό μακρυά φα ίνε
ται σάν κρεμασμένος πολυέλαι- 
ος̂  παληάς ’Εκκλησίας.

“Οταν ξ εκ ίνη σ α ν  γλυκοχάρα- 
ζβ. Μιά ησυχία ήταν απλωμένη 
παντού, κάπου κάπου, άκούγον- 
ταν τά γαύγισμα κανενός σκύ
λου ή κανένα λάλημα πετεινού. 
Ή πρωινή αΰρα χαΐδευε απαλά 
απαλά τά κόκκινα καί χαρωπά 
πρόσωπά μας.

Σέ λίγο βρισκόμαστε στή κορ
φή τοΰ μικρού λόφου.

Τό θέαμα ήταν μαγευτικό, 
•/.ατω στήν πεδιάδα τά στάχυα 
έμοιαζαν σάν μιά πράσινη θά 
λασσα  ̂ Κομμάτια γής οργω
μένα έμοιαζαν σάν μολυβένια. 
’Αριστερά μας υψώνονταν μέ υ 
περηφάνεια άπό χρόνια χτισμέ
νο τό πελώριο Κάστρο. Στά  πό
δια μας κυλούσε άργά, άργά δ 
Λιθαΐος.^ Έ μεΐς σκορπισμένοι 
έδώ καί έκεΐ τρέχαμε καί γελού
σαμε σάν άμέριμνες πεταλλοΰ- 
δες... Ή  φωνές μας καί τά γε
λοία μας αντηχούσαν στά γύρω 
Ρουνό καί δάση τή χαρά τής 
ζωής καί τής νειότης.

‘Η δ ια  περνούσε γρήγορα, 
γρήγορα, ήταν μεσημέρι, δεν φυ- 
οοΰοε καθόλου καί εκανε μιά 
ζέστη πνιγερή. *0 ήλιος έπεφτε 
κατακέφαλα,στά μεστωμένα κορ
μιά τών θεριστάδων. Τά δένδρα 
άοάλευτα έμοιαζαν μέ σκελετούς... Είχε άρχίσει νά σουρου
πώνει. 2τή δύσι ό ήλιος φαινό
ταν σάν φλογισμένος, ή τελευ
ταίες του άχτΐδες καθρεφτίζον
ταν μέσα στά κρυσταλένια νερά 
τοΰ Λιθαίου. ’Αφού δεχτήκαμε 
*αί τά τελευταία του χαμόγελα 
ξίχινήσαμε άργά άργά γιά τά 
οπίτια μας σάν τόν κουρασμένο ζευγολάτη.

Θεόφιλος Κ . Ά ρ ισ τ ύ π ο υ λ ο ς  
Τρίκκαλα Ιούνιος 1933.

Το Τριαντάφυλλο
‘Η πρώτες αχτίνες τοΰ ήλιου 

κίσανε στά μάτια μου. Πετάχτη- 
*α άπάνω, ένα δροσερό άεράκι 
έμπαινε ατό δωμάτιο άπ’ τό α

νοιχτό παράθυρο.Σηκώθηκα,ντύ
θηκα γρήγορα - γρήγορα κ ι’άφού 
ετοιμάσθηκα έβγήκα έξω καίπερ- 
πατοϋσα στόν κήπο παρατηρών
τας μέ προσοχή τό κάθε λουλού
δι. Σέ λίγο τό μάτι μου έπεσε σ’ 
ενα τριαντάφυλλο πού μόλις ά
νοιγε τά φύλλα του.

Α !! τί ωραίο πού ήταν, ροδο
κόκκινο καί δροσερό σάν ένα πα ι
δάκι χαρούμενο καί δμορφο.

Ή τα ν  γερμένο στήν άγκαλιά 
τών άλλων λοιιλουδιών ποΰ ήταν 
τριγύρω του, φαινόταν σάν νά 
γελούσε τό νεόφερτο αύτό τρι
αντάφυλλο.

Το έβλεπα καί δέν μπορούσα 
νά ξεκολλήσω τά μάτια μου άπό 
κεΐ.
®§Τέλος άφοΰ περιεργάστηκα καί 
άλλα άνθη, έφυγα και έπήγα νά 
διαβάσω.

"Υστερα άπό 2 - 3  μέρες έτρε- 
ξα επίτηδες νά τό ίδώ, άλλά ή 
χαρά μου μετεβλήθη σέ μιά ά-

πέραντη λύπη όταν βλέποντας τό 
τριαντάφυλλο πού μόλις είχε έρ
θει στόν κόσμο πρό τριών ήμβ- 
ρών είχε πλέον μαραθή,τά ωραία 
του φύλλα κοίτονταν τώρα στό 
χώμα κιτρινισμένα καί μαραμένα.

"Α νθος τοϋ  Μ αΐου

Τ  ό cPiJoRaeipo
Στήν νοτιοανατολική μεριά 

τοϋ χωριού μου πάνω σ’ ένα βου
ναλάκι βρίσκεται ένα πανάρχαιο 
βενετσιάνικο κάστρο, πού τό λέ
νε Ριζόκαστρο ή Έριζόκαστρο. 
Τό λένε έτσι γιατί αύτό τό κάσ
τρο ήταν ή κατοικία τοϋ τελευ
ταίου βενετσιάνου διοικητοΰ τής 
Κύβοίας Έρίζου. Συγκοινωνεί μέ 
μιά υπόνομο μεγάλη μέ τόν πύρ
γο πού βιίσκετα ι στήν παραλία 
τοΰ χωριοΰ μου. Στις 15 Μαΐου 
είχαμε πάει εκδρομή στό κάστρο 
αυτό. Λίγο παρακάτω σ’ ένα κα
τάφυτο άπό δένδρα μέρος βρίσ-

*0 π ρώ το ς  σ υ νδρ ομ η τή ς  μ α ς  στό  Π αρίσ ι Γ εώργιος Τρι- 
κ ύγλου , ό  ό π ο ιο ς  εργά ζετα ι δ ρα στηρ ίω ς  γ ιά  τ ή ν  δ ιά δ ο α ι 
τοϋ π ε ρ ιο δ ικ ο ϋ  μ α ς  σ τή ν  Γ αλλ ία . Τόν β λ έ π ο μ ε  μ ε  τ ’ 
α γ α π η μ έ ν α  τον γ α ϊδ ο υ ρ ά κ ια , ενώ  π α ρ ε θ έ ρ ιζ ε  σ τ ή ν  γρα 
φ ικ ή  Μ ύκονο π έ ρ ισ υ  τό  κ α λ ο κ α ίρ ι.



£ ζ  άκροριάΛι
Σέ μαγευτικό ακρογιάλι 
μιά μητέρα μέ παιδί, 
πρός τή θάλασσα κοιτάζει 
λές, προσμένει κάτι τι.

Προχθές είχε τρικυμία 
κ ι’ ό πατέρας ό καλός, 
ποΰ στό ψάρεμα ι ίχε πάει 
δέν έφάνει στό γιαλό.

Τό παιδάκι τη : κοιτάζει, 
πού κοντά τ ιΐί χαρωπό 
στά νερά βουτά μέ χάρη, 
δίχως έννοια καί καϋμό.

Παρηγοριά γλυκύτατη, 
οτά βάσανά της μόνη, 
έχει τό πρόσχαρο μικρό 
πού δίπλα παίζει χαρωπό. 
Φεβρουάριος 1933

Αίκ. Σ . Σ βορώ νου

Το καμένο δάσος
Ξεκίνησα κι' έγώ χθές γιά νά 

[πάω
σέ δάσος πούταν θαλερό 
λίγο ψωμί μονάχα γιά νά φάω 
μαζί μου είχα καί νερό.

Σάν έ'φθασα έχει μεγάλη φρίκη 
σταμάτησβ κ ι ’ εμέ καί ιή ν καρδιά 
δ έϊ έμενε πιά δένδρο μεΐτε ρείκι 
γιά κάθισμα στά πάμπολλα που- 

[λιά

Ή τα ν απέραντο ένα δάσος άπό 
[μαΰρα

δένδρα, πού κάποτε πρασίνιζαν 
[κ ι’ αύτά, 

τώρα καμένα... μές τήν λαϋρα 
ό στρατοκόπος κουρασμένος προ- 

[σπερνά.
Λαμ. Γ. Κορ.

κεται μιά έκκλησοΰλα μέ μιά πη
γή. Στό μέρος αύιό πρίν άπό 
πολλά χρόνια είχε γίνη ένα θαύ
μα. Κάθε χρόνο γίνετα ι καί πα- 
νήγυρις στό μέρος αύτό. Τό κά
στρο αύτό δέ χρησιμεύει σέ τ ί
ποτε τώρα, πα&ά μόνο γιά φω- 
ληά τών κουκουβαγιών, πού κά
θε βράδυ μέ τή λυπητερή τους 
φωνή τραγουδούν τήν παληά δό
ξα καί τή σημερινή του παρακμή.

Λ εω νίδας Π απαν ικ ολά ου

’βΛωίόες
'Ελπίδες, καλές συντρόφιοες, 
παρηγορήτρες κάθε θνητού, 
σείς τό βοτάνι ιού κάθε πόνου, 
σείς τό γλυκάδι κάθε πιοτού.

’Ελπίδες, ρ ιζωμένις βαθειά 
σ ' όλων τά στήθεια, 
πού περιμένουμε, πότε 
νά γίνετε άλήθεια

rKSKHt
’Ελπίδες, κλωστή πού δένεται 
ό ασπρομάλλης μέ τή ζωή. 
’Ελπίδες σεις ποΰ στούς νέους 

(δίνετε 
θάρρος καί δράσης πνοή.

Κι’ δμως πόσους γελάτε, 
πόσες δέν γίνεσθε πλανεΰτρες, 
καί μένετε ώς τό τέλος 
έλπίδες ψεΰιρες.

Δ ιονύσιος Ά ντα να σ ιώ τη ς

ΤιμοΛέων £ζρα6οκανιας
Σήμερα θά  οά; παρουσιάσω 

τόν άξιότιμον κύριον 'Γιμολέοντα 
Στραβοκανιά. Μή νομίσετε πώς 
είνα ι κανένας σπουδαίος φ ιλό 
σοφος ή αρχαιολόγος'ή ποιητής 
ή θεολόγος ή ζωγράφος. Δέν 
είνα ι τίποτα άπ’ αύτά. Ποτέ δέν 
θά μαντέψετε τί ε ίνα ι. Θά σάς 
τά πώ λοιπόν αργότερα. *0 Τ ι- 
μολέων ε ίνα ι πάρα πολύ νέος, 
τό μυαλό του δέν έχει πήξει ά 
κόμα καί γιαυτό ε ίνα ι πολύ πει
σματάρη:. Είναι έπίσης πολυ 
ύπναρά; καί φωνακλάς. Δεν τολ
μάει κανείς νά τόν άγγίξη καί 
άρχίζρι τήν γκρίνια καί τις φω 
νές, καί ή τεμπελιά του καί ή 
λαιμαργία του δέν έχουν όρια.

Έ χει ένα πελοιριο κεφάλι. Τό 
ένα του μάτι είναι μισόκλειστο 
καί τσιμπλιασμένο, τό άλλο εν
τελώς καλά.

Τά μπροστινά του πόδια πάνε 
πρός τά μέσα, τά δε πισινά του 
πρός τά έξω. Έ χ ει μιά ούρά 
ψιλή, μακρειά καί δλο... ψύλους. 
Τό... χρώμα του ε ίνα ι γκρίζο 
καί τέλος αύιό  τό σπουδαίο πρό
σωπο, ό Τιμολέων Στραβοκανι- 
άς είνα ι ό γυιός.,.τοΰ Μανώλη 
καί τής Γκάμπυ, τών όποιων τούς 
μεγαλοπρεπείς γάμους θά δια
βάσατε βέβαια δλοι στά πρώτο 
φύλλο τοΰ περιοδικοΰ μας.
■ · .·!■ «. Π απ αγα λλά κ ι

3Ζαιδικο y e jjio
Ό  Μ π αμ π ά ς . — Παληόπαιδο 

θά σέ σκοτώσω.
Ν τιν τή ς .— Τόσο τό καλλίτερο 

είμαι ασφαλισμένος. Κτύπα θά 
πάρης τήν άποζημίωσι, Μπαμπά.

Θ. Κ . Ά ρ ισ τό π ο υ λ ο ς  ι

*  *  *
Κ αφ η γη τή ς . — Πώς, Νίκο, %ο 

«Θανάσης» τό γράφεις μέ ύπο- 
γεγραμμένη ; . , ]

Ν ίκος.— Και μάλιστα μέ δυο 
υπογεγραμμένες.

Κ α θ η γ η τ ή ς  — Γιατί;
Ν ΐχος .— Άφοϋ έχει μπροστά 

του τό «θά» καί τό βνά»

*  # #
Ή  Μαμά.— Γιατί, Νίκο, θέ; 

νά πάί στό θείο σου;
Νίκος.—Καλέ μαμά, τελείωοΕ 

ή σοκολάτα.
Μ ελαχρο ινός Ι π π ό τ η ς

X *
*0 Δάσκαλος στόν κουτό μα

θητή.
Καλά θάκανες παιδί μου να 

πήγαινες στό κρεοπωλείο νάζη- 
τήσης νά σοΰ δο>σουν λίγο μυα*
λό. ,

Ό  Μ α θ η τή ς .— Νά πώπωςεί* 
ναι γιά σάς, κύριε καθηγητά;

*Ο Μ ελαχροινός 'Ιπ π ό τη ς

*  *  *
Ή  είλικρίνεια τών μικρών^
Ή  μικρή Λιλή πρός μίαν sit 

τών προσκεκλημένων κυριών:
— "Ανοιξε τό στόμα σου.
— Γιατί Λιλή μου;  ̂ ■ j
— Γιατί θέλω νά ιδώ αν ή μα

μά λέγη αλήθεια.
— Τί λέγει ή μαμά; j
— Λέγει πώς άμα άνοιξης τό 

στόμα σου θά πής καί μιά ανο
ησία.

Ώ ρολογόπονλος

*  *  *
‘Ο Κ αθηγητής·. Ώ όν, τί είναι 

Τοτό;
Ό  Τοτός: Ούσιαστικόν
Ό  Καθηγητής·. Ποιου γένους;
Ό  Τοτός: ’Εξαρτάται από τί 

θά  βγή μέσα άπ ’ αύτό. Ά ν  έβΥή! 
κόκορας θά ε ίνα ι αρσενικό, Μ* 
έβγη κόττα θηλυκό.

Έ μμ . Κ αξαμπ άκας

Ά & ήναι— Π ίνδαρον 30 . ΧΩ ραι 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 .

Μεζα}ό μας
’Αγαπητά μον παιδιά,

Τό καλοκαίρι εφθ·αοε πιά, γι ’ 
αί'Χυ κανένας σας dev πιστεύω  να- 
mi δνοαρεοτημένος. Βιβλία τετρά- 
Αα, πέννες, μολύβια, δλα, κλειδώ
νονται μέσα οτά συρτάρια, και πέρ- 
nxe μιά δα&ειά άναπνοή σαν νά μή  
μπορείτε νά σνγκρατήαετε τή χαρά 
Μι1 οάς πλημμυρίζει.

Τήν χαρά οας αύτή τήν συμμε
ρίζεται μ ' δλη τήν καρδιά της ή 
■φίλη οας, καλά μου παιδιά.

Κά&ε πράγμα στόν καιρό του , 
χί' αν ο χειμώνας είναι καμωμέ
νος γιά τήν εντατική εργασία, τό 
χαλοχαϊρι πάλι εινε τό τρίμηνο σχε- 
■δόν διάλλειμμα άπό τήν μ ιά  σχολι
κή περίοδο οτήν άλλη πον πρέπει 
>ά ιό άπολανσωμε οοο τό δυνατόν 
ηιοιο'ΐόιευο.
"Οοο περισσότερο διασκεδάσετε τό 
χαλοκαΐρι, οοο περισσότερο, ανα
παύσετε κα&αρόν άέρα είτε κοντά 
οτψ !)άλασοα, είτε ατό βουνό, δσο 
πιριοοάτερο, γελάσετε, τρίξετε, π α ί-  
.£«16, χαρεΐτε, τόσο περισσότερο θά  
th&e έτοιμοι γιά νά ουνεχίσετε με 
τις πρώτες φΟ·ινωπορινες μέρες 
riff οπουδές που διακόψατε με τήν 
■άφιξι τοΰ καλοκαιριού.

Αν μάλιστα, σάν καλά παιδιά 
ποί εισ&ε, δεν μείνατε οτήν ίδια 
ι&ξι, άλλά οϋτε καν μετεξεταοταΐοι, 
τό χαλό πού οας θέλω μήν άνοίξε- 
u  ο its ένα βιβλίο κατά τό διάστη
μα αύτό τών τριών μηνών,

Τό μυαλό εχε.ι κ ι ’ αντό ανάγκη 
•άπό άνάπαυαι, κ ι ’ δσο περισσότερο 
ίο άφήαετε νά ξεκουραοθή με τόοο 
χιρισοότερο κέφι θά ξαναρχίσετε 
ιψ  μελέτη σχς ιό φθίνώπορο.

Χαρεΐτε λοιπόν τό καλοκαίρι σας, 
παιδιά μου, και πριν τελειώσω οας 
\ί<ο ακόμη μ ία  φορά, παίξετε, γε
λάστε, διασκεδάστε δσο πείρισούτε- 
ίο απορείτε

Ή  φ ίλ η  σας

AiopSwatg :
Είς τήν ασκησιΐ ~45. Γ ω νία  

πορελήφθη νά άναφερθή ή κά- 
θβτος λέξις. Πρόκειται γιά αρ
χαία αόλι.

’3V d JJnJoppaipia μας
Γ εω ργόν Τ ρ ικ ό γ λ ο υ : Έ λάβα

με μέ χαρά τά γράμμα σου καί 
σ ’ εύχαριστοΰμε γιά τις ενέργει
ες πού μάς υπόσχεσαι. Έχουμε 
τήν πεποιθησι πώς θά είνε απο
τελεσματικές.

Λ εω νίδα  Π απ αν ικ ολά ου . ’Ε- 
λάβαμβ τό αντίτιμο τοΰ ψευδω
νύμου σου «α ί στά έγκρίναμε.

Ά νδρέαν  Γ λάρον : Σοΰ έστεί- 
λαμβ τά φύλλα, κ ι’ ελπίζομε νά 
τάλαβες καί νά μείνης τακτικός 
αναγνώστης μας.

Α. Κ αα σπ η ν  : Σοΰ έσιείλαμε 
τό φύλλο ποΰ μάς ζήτησες κ ι' 
ελπίζομε νά μάς παρακολουθής 
τακτικά καί νά λάβχις μέρος καί 
στήν Συνεργασίαν τών Φίλων.

Ν ικόλαον Ά γγ ο υ ρ ίδ η ν , Δη- 
μ ή τ ρ ιο ν  Γ α λ ιτ ό π ο υ λ ο ν , Ν ικό
λαον  ’Ε λευθερ ίου , Χ ρ ισ τόφ ο 
ρον  Π ετρ ο γ ιά ν νη ν : Έστείλαμε 
τά φύλλα, κι* έλπίζομβ τά «Ε λ 
ληνόπουλα» νά γίνουν ό αχώρι
στος σύντροφός σας. Καθώς σάς 
είπαμε δεχόμεθα καί τρίμηνες 
συνδρομές.

Γ ο υ ΐλ λ ια μ  Π ανα. Τό δελτίο 
σου έλάβαμε, καί μπορείς νά ε ί 
σαι ήσυχος πώς θά  ληφθη ύπ’ 
δψιν. Σέ θεωροΰμε σάν τό καλ
λίτερο μας φίλο, γ ιατί είσαι πάν
τα τακτικός. Ά λλά  θέλουμε τώ 
ρα πού μέ τις διακοπές εχεις 
καιρό νά μας γοάψχις καί κάτι 
δικό σου γιά τήν Συνεργασία 
Φίλων.

Ν ίκον  Π ολ ίτην . Τά γραμμα- 
τάκια σου μάς προξενούν μεγά
λη εύχαρίστησι, γιατί ε ίνε τόσο 
αυθόρμητα. Γ ι’ αύτό έλπίζομβ 
πώς τώρα μέ τις διακοπές θά  γί- 
νουν καί συχνότερα. Φαίνεται ν ' 
άγακ&ς πραγματικά «Τά Έ λλη- 
νόπουλα»γι' αύτό σοΰ αναθέτου
με νά προπαγανδίση; γ ιά  τό πε
ριοδικό μας στήν Κέρκυρα, θ έ 
λομε νά σ' εχιομβ συνδρομητή 
μας. Προσπάθησε νά επιτυχής 
δέκα άλλους συνδρομητάς γιά  νά 
λαμΡάνης ταχτικά βτπρ«άν τό πε
ριοδικό μας.

’ Α σ π α α ία ν ’Α ν τω να ρ οπ ούλ ου .
Σέ έγράψαμβ ώς συνδρομήτρι·

αν, καί σοΰ έστείλαμβ τά τεύχη. 
Εύθύς μόλις εχομε σχετικές πλη
ροφορίες θά σοΰ γνωρίσωμε τήν 
διεύ&υνσι τής Άμερικανοπούλας 
πού μά; ζητάς.

Δ ιονύσ ιον ’Α ντανασ ιώ την . Κα
θώς θά δής έπιφέραμε τις διορ
θώσεις πού μάς ζητάς, δσο γιά 
τό ποιηματάκι σου τό δημοσιεύ
ομε. Ό  ενθουσιασμός σου γιά 
τά «Ελληνόπουλα» μάς συγκινεΐ.

Δ ιονύσιον Κ αλλ ιβω κάν . Δέν 
έχεις δίκηο, μικρέ μας φ ίλε, οί 
ασκήσεις δέν βίνβ καί τόσο δύ
σκολες, κ ι' έξυπνος καθώς ξέρο
με πώς είσαι μέ λ ίγη  επιμονή 
θά τά καταφέρεις θαυμάσια. Τώ
ρα πού τελειώ νεις τά μαθήματα 
σου περιμένομε άηό σενα καί πε
ρισσότερα.

Ε ΰτυχ. Θ εοφ ιλοπ ούλου . Μό
νον ελληνικές ασκήσεις δημο
σιεύουμε. "Οσον άφορα τά δελ
τία χαράς τά λάβαμε δλα. Τό 
περιοδικό καθώς θά δής θά στό 
στέλωνμε στό εξής στήν Αίγινα, 
έως δτου μάς γνωρίσης τήν επ ι
στροφή σου ά π ' έκεϊ.

Γ ια ννά κ η ν  Χ ωραφα. Έ λάβα
με τήν τρίμηνο συνδρομή σου 
καί σέ ένεγράψαμε συνδρομητή 
μας. Ε ίσαι ό πρώτος μας συν
δρομητής στά ’Αργοστόλι, γ ι ’ 
αύτά θά σέ παρακαλέσοιμε σάν 
πρόδρομος, νά άναλάβης νά μάς 
φέρης κ ι’ άλλους φίλους.

Π ολύκαρπον Χ ολέβαν. Έλά- 
βαμβ τό γράμμα σου καί σ ’ ευ
χαριστούμε γιά  τά καλά σου λό
για . Τό δικαίωμα ψευδωνύμου 
έλήφθη καί ένεκρίθη τό ψευδώ
νυμο σου. Σοΰ ταχυδρομούμε τά 
δύο πρώτατεύχη καί περιμένουμε 
νά έγγραφης συνδρομητής»

Κ ασσ ια νήν  Μ ουχτάρη . Αύτό 
πού μάς ζητάς, μικρή μας φ ίλη , 
είνε λιγάκι δύσκολο. Τωρα στις 
διακοπές θά βρεθής ίσως μέ καμ- 
μιά άλλη μας άναγνώστρια και 
θά  μπόρεση νά σέ βοηθήση.—

Θ εόφ ιλόν ’Α ρ ισ τόπ ουλο ν . Τό 
ψευδώνυμό σου έγκρίνεται καί α ’ 
εύχαριστοΰμε συγχρόνως γιά  τόν 
καινούριο φίλο πού μδς εφερες. 
Μή ξεχνάτε πώς ή ηρόοδος τοΰ



πβριοδικοΰ ποΰ τόπο άγαπδχε, ά 
πό σας δλα τά καλά μας παιδιά 
θά προόλθη. ’Εμπρός λοιπόν τώ
ρα μέ τίς διακοπές έργασθήτε 
γιά τήν διάδοσί του.

Χ ριστόφ ορον  Π ετρογ ιάννην , 
Γεώργ. Ι Ια π α δ ά π ο υ λ ο ν . Είς τό 
έξης δέν στέλνομε όμαδικώς φύλ
λα. "Οποιο παιδί θέλε ι τά δύο 
πρώτα τεύχη θά τά ζη ιά  μόνο 
του καί θά δίνη τήν διεύΟυνσίχου.

Ε υστρά τ ιον  Χ άσπαρη . Μέ χα
ρά μας σέ ένεγράψαμε συνδρο
μητή μας γιατί βΐσυι άπό τούς 
πιό αγαπητούς μας φίλους τής 
Καβάλλσς.

Μ.Χάρην Λοσιόν.Τήν συνδρομήν 
έλάβαμε καί άνεγράψαμε χόν υίόν 
σας ώς συνδρομηχήν.Εύχαρισχοΰ- 
μεν διά τήν ΰποστήριξιν.

‘Α γνή Κ αλλ ίρη . Σοϋ στείλαμε 
τό ΰπ’ αριθμόν 6 φύλλον καί πε
ριμένομε νά μας στείλης τίς λύ
σ ει: μαζύ δέ μ’ αυτές μάς στέ- 
λεις κι’ενα τρίδραχμο γραμμαχό- 
οημο άξια άποσχ'λλέντος φύλ
λου.

Έ μμ. Κ α ζα μ π ά κ α . Σοϋ ξανα- 
σχέλλομε τά δύο πρώια φύλλο. 
"Όσο γιά τάλλα μπορείς νά μα; 
στείλης χό αντίτιμο σέ γραμματό
σημα κ ι’ άμέσως θά χά λάβης κι' 
αύτά. Ό  ενθουσιασμός σου πολύ 
μάς συγκινεΐ καί περιμένομε μέ 
ανυπομονησία νά δοΰμε τά απο
τέλεσμα τών ενεργειών σου.

Έλάβαμε λύσεις καί Δελτία 
χαράς τών 5 πρώτων φύλλων ά 
πό τούς Ζωΐχσαν Μαργαρίτη. Γ. 
Δημητρακόπουλον, Λεωνίδα ΙΙα- 
πσνικολάου, Ίω άννην Μ ωραΐιη, 
Κασσιανήν Μουχτάρη, Κωνσταν
τίνον Μσλακούχη, Γεράσιμον Λι· 
βιεράτον, Βίκχωρα Μελλά, ’Εμ
μανουήλ Καζαμπάκα, Διονύσιον 
Καλλιβ-ωκάν, Γεώργιον Βρεττόν, 
Ν.Ώρολογόπουλον, Κατίνα Σαβ- 
βανή. Έλάβαμε λύσεις κοί δελτία 
Χαρας τοΰ 6ου φύλλου άπό τούς 
Ή ρακλήν Παπαδδχον, Βίκχωρα 
Μελλά, Διονύσιον Καλλιβωχδν, 
Κασσιανήν Μουχτάρη, Κοινσταν- 
τΐνον Χατζηαθανασίου, Μιχαήλ 
Αευκαδηνόν, Δημήτριον Παπα- 
κώσταν, ’ Εμμανουήλ Καζαμπά- 
καν, Γεράσιμον Λιβιεράτον, Κ. 
Μολακούιην, Αικατερίνη Σβορώ
νου, Ζωΐχσα Μαργαρίτι). Δανάη 
Παυλίδον, 'Κδουαρδον Βράτιτς, 
Εύχυχίαν Θεοφιλοπούλου, Φω- 
κίωνα Ζαγγογιάννη, Διονύσιον 
Άννανασιώτην, Μαρίκαν Σαράν- 
τη, Κωστάκην Άξελόν, Μήχσαν 
Γβωργαντδ, Νικόλαον Πολίτην, 
Κατίναν Σαββανή , Γουϊλλιαμ 
Πανά, Θ. ’Λρισιόπονλον, Νικό

λαον Ώρολογόπουλον, ’Απόστο
λον Κλουβάχον.

Α .Γ ρηγορ ιάδην. Έλάβαμε τήν 
συνδρομήσου άλλά παρέλειψες νά 
μάς στείλης τήν διεύθυνσι σου

’Ονείρων (α). ' Αλήτης Βασίλη- 
ας (α).

'έΖωο tov ενα etov d'JJo

"βρκρίβεις ψενδωνδμων
Δικαίωμα έγκρίσεα>ς ψευδωνύμου 

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

Έ γ κ ρ ίν ο ν τα ι τά ψ ευδώ νυμα
Βαρελάκι (α). "Ιππότης τών

"Οροι συμμετοχής 1-20 λ έ ξ ε ις ^  
8 καί γιά καΦε έπ ΐ πλέον λέξι 50 λβ· 
πτά. t |

Ρέα, και «ό μικρός κριτής» to 
επιθυμεί αύϋό. "Οσο γιά τήν ή* 
λικία είμαι 16 έτων. Βιβλία μΓ 
αρέσουν περισσότβρο τά αισθη
ματικά και τά τραγικά.  ̂ ] 

Μ ικρός Κριτής

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΥΣΕΩΝ Β'. ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Λ εχόμεθα λ ύσ ε ις  εο>ς 25  ’Ι ο υ λ ίο υ  

49. Μ αγική  Ε Ικών 51. Έ λλιπ οούμ φΜ νον
—Νϊκο, Καίτη, Γρηγόρη, είδατε 
λοιπόν, παιδιά μου, αύ ιό τό  θη
ρίο...;

—Ποιό, μαμά;
—Μά σάς τό είπα.

Κ . Σ αββα νή
50. Ρόμβο ;

+■ =  Σύμφωνον
. +  , =  Σύνδεσμος

=  Αΰτοκράτωρ Ρώμ. 
. +  . == ‘Αρχαίος Θεός

-)- — Φωνήεν
Κ άθετων Βασιλεύς Αίγύπνου.

Θ. Γ εω ργ ιάδης
55. Ά ν « γ ρ α μματιομ&;

Έρημος μεγάλη είμαι 
"Αν μ’ άφήσης δπως είμαι 
Έ να  γράμμα άν μ’ άλλάξης 
πόλι θαυρη? τής Ρωσσίας 
Καί χωρίς πολύ νά ψ.ίξης.

Α τθ ίς
54. Φ ω ν η ε ν τό λ ιπ το ν

Αωο—αααο—υο —αεευο.
Ξ ανθός ’Α θηνα ίος
52. Α ίν ιγ μ α

“Οχαν τό δενο) περπαχεί, κι’ 
δταν τό λύνω στέκει.

Τί εIναι;
Ά λέξη ς  Σ τονδ ίτης
53. Σ κ ά λ α

Π.ς 
Π..ς 
Π.,.ς 
Π....ς 
ΓΙ ς
Π c

=Έρωχηματικόν 
=Πρόθβσις 
= Ν ήσος
=Αύτοκράχωρ Ρωασί«{ 
— Ιουδαίος 
=Μ έγας ’Αθηναίος

Π  ς — Αακεδαιμώνιος
Π ς= Γ ιά  νά περνάς χήν <5g<i

Αιάνα
56. Γ ρ ίφ ο ;

η
η η 
ηλη
η η

η
Γ. Κ . Βρεττοζ

Η — πππ

Κλλ—ργ -  πρ—πτ.
Α. Ά ντα να σ ιώ τη ς

pilllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIW
Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ  Χ Α Ρ Α Σ

Με τό δελτίο χοράς {ιπ’άριϋ·μόν 8 συμπληρώνεται |; 
Μ ό άρ ιϋμός  τών δελτίων που &ά μας στείλονν'οοοιέπι- 1 
Μ Φνμονν νά λάβουν μέρος α ’ αν ιόν  τόν διαγωνισμοί. | 

Α πομένει τώρα ή αποστολή δ ιηγημάτων , εντν- % 
H πώοεων, περιγραφών, μεταξν τών όποιων τά TQia· § 
§§ κοντά καλλίτερα  #ά εκδοϋοϋν οπως ε ίπ α μ ε  σ ’ era | 
§§ μικρό τόμο, ό όπο ιος &ά άποτελέση την αρχή τής | 
s  πα ιδ ικής  μας  βιβλιο&ήκης, γραμμένης άπό παιάια. | 
Ρ Αίδομε γ ι ’ αντό μ ιά  δ ιορ ία  δύο μηνών.

ΕΙς τό ερχόμενο φύλλο παρακολον·βψ>αιε τόν νεν 
§  πρωτότυπο δ ιαγωνισμό μας. 
illlllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM


