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Αμα τελειώσανε οί αγώνες τοϋ χω
ριού, δ δάσκαλος φώναξε τ ’ άποτελέ- 
σματα :

« Ό  κύριος Λελές Λάνγουορθ ήλθε 
πρώτος στο άλμα είς μήκος» διάβασε 
δυνατά μπροστά σέ δλους. Και τδ πρό
σωπο του Λελέ ελαμπε άπδ εύχαρί- 
στησι δταν τοΰ δώσανε τδ ασημένιο ρο
λόι μέ τήν άλυσσίδα πούτα^ τδ βραβείο.

—  Νά σοΰ πώ, περίμενα πώς θά τό- 
περνα, ελεγε λίγα λε
πτά άργότερα στδ φί
λο του τδν Ντίκ Σλά- 
τερ σάν γυρίζανε ά π 5 
τους άγώνας. ’Α λη 
θινά ευχαριστημένος 
δμως θάμουνα, άν κα- 
τάφερνα νά πηδήσω 
δυδ πόδια παραπάνω.
Θ άχα τδ πρωτάθλη- £  
μα τοΰ χωριοΰ... yjj

— Μπά! Ά ρκετά  
μακρυά πήδησες! ά
πήντησε κακότροπα 
δ Ντίκ... Δέν θά μοΰ 
κακοφαινόταν νά τδ-

άν δέν μ’έπερνοΰσες, εσύ... 'Ηλθα δεύτε
ρος βλέπεις.

— Καλά θάκανες, νά μήν άνακατεύε- 
σαι στους άγώνας( είπεν ή Έ μ υ  ή άδελ
φή τοΰ Ντίκ, άφοΰ ξεύρεις πώς είσαι κα- 
λδς στδ πήδημα, και πώς οι άλλοι δέν 
μποροΰν νά σέ φθάσουν.

Ό  Λελές γύρισε σπίτι του μάλλον ά-  
κεφος. "Ητανε πολύ φίλοι μ’ αύτά τά 
δυδ παιδιά, καί τδβρισκε πολύ άσχημο  

πού τούς κακοφαινόν- 
ταν ή νίκη του...

Πέρασε λίγος και
ρός, καί ξεχάσανε κι’ 
οί τρεις τους αύτδ ποί> 
συνέβηκε, ώσπου μιά 
κρύα χειμωνιάτικη 
μέρα ή τύχη τάφερε 
νά ξαναρθή πάλι στή 
μέση ή κουβέντα γιά  
τδ πήδημα.

Τά τρία παιδιά, εί
χανε κάνει περίπατο 
σ’ένα παληδ κάστρο, 
λίγα χιλιόμετρα εξω- 
ά π ’ τδ χωριό, πού-

πέρνα το βραβείο, κι 'Ολόκληρη ή γέφυρα άρχισε voc ύποχωρή... ταν τριγυρ ισμένο άπο-



ενα βαθύ χαντάκι.
Ό  Ντίκ κι5 ή Έ μ υ  περάσανε τήν 

παληά γέφυρα πού συνέδεε το κάστρο 
με το δρόμο, ένώ δ Λελές μ ενα βιβλίο 
στο χέρι κάθησε σέ μιά παληά πέτρα, 
απόξω γιά νά διαοάση.

Ή  γέφυρα, ήτανε σέ καλή καταστα- 
σι καί μάλιστα θά μποροΰσε κάνεις γ υ 
ρίζοντας μέ το χέρι ενα τροχό, νά τήν 
σηκώση δπως στδν παληό καιρό.

Σάν τδ είδαν αύτό δ Ντίκ και ή Εμυ 
σκεφθήκανε νά παίξουνε στδ Αελε ενα 
παιχνίδι. Ά μ ’ έπος άμ εργον. Λίγοι γύ 
ροι στδν τροχό, κι’ ή γέφυρα σηκώθηκε.

— Δέν μοΰ λέτε τί νόημα έχει το α
στείο σας; τοΰς φώναξέ δ Λελές απ την 
άλλη μεριά.

— Νά! σκεφθήκαμε, τοΰ άπήντησεν ο 
Ντίκ, δτι ένας αθλητής σάν καί σένα δέν 
έ'χει ανάγκη άπδ γέφυρα γιά νά πηδή
ση τδ χαντάκι.

— !“Αν θέλης νάρθής στδ κάστρο,πή
δησε! τοΰ φώναξε καί ή ’Έμυ. Δέν σκο
πεύουμε νά κατεβάσουμε τή γέφυρα, π α 
ρά μόνον οταν θά φύγουμε.

Ό  Λελές, σκέφθηκε στήν αρχή νά 
γυρίση σπίτι του, άλλά έπειτα προτίμη
σε νά τδ πάρη στ’ αστεία.

— Καλά λοιπόν! Θά πηδήσω! Φώνα
ξε. Πήγε λίγα βήματα πίσω νά πάρη 
φόρα, καί σέ μισδ δευτερόλεπτο ήταν 
στήν άλλη μεριά, χαμογελώντας θριαμ
βευτικά.

— ’Ίσια— Ι'σια πήδησες! τοΰ είπε ή 
’Έ μυ γεμάτη θαυμασμδ χωρίς νά τδ 
θέλη...

— Ναί, ΐσια-ϊσια. Παρά τρίχα θάπε- 
φτες στδ νερό, πρωταθλητη μου! ειπε 
κι’ δ Ντίκ

Τ σ τ ε ρ ’ άπδ αύτδ τδ επεισόδιο, ή κου
βέντα έγινε πολύ φιλική. Τά παιδια 
γυρίσανε δλο τδ κάστρο, κι ύστερα απο 
πολλές περιπλανήσεις, καταλήξανε σέ

μιά άπέραντη ταράτσα τριγυρισμένη άπδ 
πυργίσκους.

— Γιά κυταξτε τί νόστιμη γεφυρίτσα! 
Φώναζε ή ’Έμυ. Αύτή πού πάει ά π ’ αυ
τόν τδν πυργίσκο σ’ εκείνον! Φαντασου 
λέει καί νάσπαγε ένφ είσαι απάνω. Δεν 
μοΰ φαίνεται καί πολύ στερεά!

— Νά πήδημα γιά τον Λελέ! Φώναξε 
δ Ντίκ... Έ !  τί λές! Λίγη μεγαλείτερη 
άπόστασι άπ’ τδ χαντάκι.. .  Έ  Αελέ;

— Ό  χΥελες θύμωσε μά δέν τδδειξε...
— "Αν νομίζεις πώς δέν έχω άλλη 

δουλειά παρά νά πηδάω δτιβρεθή μπρο
στά μου... είπε χαμογελώντας. Ε, τι 
λέτε παιδιά... Κατεβαίνουμε;

— ’Ό χ ι  ακόμα! Φώναξε δ Ντίκ... Θέ
λω νά περάσω πριν τή γεφυρίτσα.

Ή  άδελφή του τρόμαξε.
— Σέ παρακαλώ πολύ Ντίκ, μήν κά

νεις τρέλλες .. Ή  γέφυρα δέν μοΰ φαί
νεται σε καλή κατάστασι...

— Σέ πολύ καλή μάλιστα! ’Απάντη
σε γελώντας δυνατα ο Ντικ. Τωρα θα δης!

Ό  Αελές τδν άρπαξε άπ’ τδ μανίκι.
— Μήν κάνεις βλακείες... φώναξε. 

Κύτταξε τδ ξΰλο της. . Είναι σάπιο... 
Δέν τδ βλέπεις;

Μ’ ένα άπότομο κίνημα δ Ντίκ έλευ-
θερώθηκε...

— Νομίζεις πώς φοβάμαι σάν καί 
σένα; είπε όρμώντας στή γέφυρα... Θά 
δήτε...

Ό  Λελές δέν είπε τίποτε καί πάλι, 
άν καί ήταν πολύ θυμωμένος... Κοντά 
στήν Έ μ υ  πού παρακολουθούσε μ α
γωνία έβλέπε τδν Ντίκ νά διαβαίνη τή 
γέφυρα.

Είχε σχεδδν φθάση στην άλλη μέρια, 
δταν έξαφνα ολόκληρη ή γέφυρα, άρχι
σε νά ύποχωρή καί πριν καταλάβουν 
καλά καλά τί συνέβαινε, έξαφανίστηκε 
σ’ ένα σύννεφο σκόνης και κομματιών 
σάπιου ξυλου...

Ή  ’Έμυ έβαλε μιά φωνή, ένφ δ Λε-

λές στέκονταν μαρμαρωμένος άπδ φρίκη.. 
Γιά ένα δευτερόλεπτο καί τά δύο παι
διά νομίσανε δτι δ Ντίκ εΐχε πέση είχε  
παρασυρθή κι’ αύτδς στδ βάραθρο πού 
έχασκε άπδ κάτω... ’Αλλά ξαφνικά τδν 
είδαν νά κρέμεται άπδ ένα κομμάτι 
ποΰχε μείνη, στερεωμένο στήν πέτρα. 
‘Απδ λεπτδ σέ λεπτό, μποροΰσε νά ύπο- 
χωρήση, καί τότε...

— Βοήθεια! φώναζε τδ δυστυχισμένο... 
Βοήθεια! Μόλις κρατιέμαι...

Σ’ ένα δευτερόλεπτο, δ Λελές πήρε 
τήν άπόφασι'του...

Μέτρησε μέ τδ μάτι τήν άπόστασι, 
πήρε φόρα, και'..

ΤΗταν ένα μεγάλο πήδημα. "Ενα 
τρομερδ πήδημα...

Μά τδ έπιχείρισε. Καί πέτυχε...
— Τδ πάθημα νά σοΰ γίνη μάθημα 

καί νάχης περισσότερο μυαλδ άλλη φο
ρά... "Ελεγε ήσυχα στδν Ντίκ, καθώς 
τδν τραβοΰσε ά π ’ τή φρικτή θέσι του, 
καί τδν εστεινε σώο καί άβλαβή στά πό
δια του.

Σέ λίγο τά δύο παιδιά, κατέβαιναν 
άπ’ τήν άλλη μεριά καί συναντούσαν τήν 
’Έμυ στήν έξοδο πού κύτταζε τδν Αελέ 
γεμάτη εύγνομωσύνη...

"Γστερα άπδ πολλή ώρα, δταν ήταν 
ήδη πολύ μακρυά άπδ τδ φρούριο δ 
Ντίκ έμίλησε στδν Αελέ...

— Σ ’ ευχαριστώ πολύ.,. Τοΰ είπε 
σφίγγοντάς του τό χέρι... Μ’ έσωσες άπδ 
έ'να φρικτδ πέσιμο... Είμαι ευχαριστη
μένος πού τδ κέρδισες σύ τδ βραβεΐο# 
Ά ν  ήταν άλλοιώς, δέν θά βρισκόμουνγε- 
ρδς αύτή τή στιγμή δώ πέρα... Μά καί 
γώ σέ βοήθησα σέ κάτι... Διάβασα πολ
λά γ ι ’ αύτδ τδ κάστρο, καί ξέρω πώς ή 
άπόστασι ά π ’ τδν ένα πυργίσκο στδν 
άλλο είναι ακριβώς δεκαπέντε εκατοστά 
παραπάνω, ά π ’ δτι πήδησες στούς τελευ
ταίους άγώνας... Λοιπδν βλέπεις, χάρις 
σέ μένα είσαι τώρα πρωταθλητής... Έ 

λ α  δώ, ’Έ μ υ , έλα  νά τοΰ σφίξης τδ  χέρ ι.
Κ ι’ έτσι δ Λ ελές Λ άνγουορθ ά να γνω - 

ρίστηκε ά π ’ δλους π ρ ω τα θ λ η τή ς  τοΰ 
«ά λ μ α το ς είς μήκος» τοΰ χω ριοΰ  του κ ι’ 
ένας τέλε ιος « τζέν τλ εμ α ν »  έπ ί πλέον .

*  *  *
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Διηγούνται γιά τόν Θ. Δεληγιάννη τόν 
άλλοτε πρωθυπουργόν τής Ε λλά δος τό ε 
ξής ανέκδοτο:

Έταξείδευε κάποτε άπό τόν Π ειραιά στήν 
Κωνσταντινοΰπολι μ’ έ'να ξένο ατμόπλοιο, 
έχοντας μαζΰ του τόν σκΰλο του πού ΰπερα- 
γαποΰσε.

’Έ ξαφνα δμως τό σκυλί, παίζοντας έπά
νω στό κατάστρωμα, ξεγλυστρά καί πέφτει 
στήν θάλασσα.

Ό  Δεληγιάννης έξαλλος τρέχει στόν 
πλοορχο καί τόν παρακαλεΐ νά σταματήση 
τό πλοίο γιά νά σοισουν τό σκυλί του.

Ό  πλοίαρχος άρνεΐται λέγων δτι μόνον 
έάν πέση άνθρωπος στή θάλασσα δικαιού
ται σύμφωνα μέ τόν κανονισμό νά άνακό- 
ψη τήν πορεία του.

Πριν προφθάσει δμως νά τελείωση τήν 
φράσι του δ Θεόδωρος Δεληγιάννης διασκε
λίζει τό κιγκλίδωμα τοϋ καταστρώματος 
καί βρίσκεται κι’ αυτός στή θάλασσα.

’Έ τσ ι τό πλοίο άναγκαστικώς σταμα
τούσε κ ι’ έ'σωζε τόν αφέντη καί τόν πιστό 
του σύντροφο.

3 )ίιά  ά λ  Αδεια

Ό  Σόλων δταν έχασε τόν γυιό του έκλαιε 
απαρηγόρητα.

— Τά δάκρυά σου εΐναι ανώφελα, τοΰ 
ειπε ένας φίλος του

Γ ι’ αυτό ακριβώς κλαίω άπήντησε 6 Σ ό 
λων.

9ΥΙόνον ενα ς ινφλός..
Υ πέβαλαν κάποτε σ’ έ'να σοφό το ερώ

τημα :
— Γιατί ό άνθρωπος άρέσκεται στό κάλλος;
Κ ι’ έκεΐνος άπήντησε:
— Μόνον εναζ τυφλός μπορεί νά κάμη 

μιά τέτοια έρώτησι, κι’ έ'τσι σ’ αυτόν δέν 
έχω τίποτε ν’ άπαντήσω.



Μας είπες πώς έτελείωσαμε τούς ί)·εούς 
τού Ό λυμπου, Λάμπη, είπε ή Ά ν ν α , μά γιά 
τό Διόνυσο δέ μάς μίλησες. Δέν είναι αύ
τός μεγάλος θεός;

— Π ολύ μεγάλος μάλιστα, ’Ά ννα , μά δέν 
τόν λογαριάζουν μέσα στούς δώδεκα θεούς 
τοΰ Ό λυμ που... Γιατί ό Διόνυσος εχει π α 
τέρα θεό, τό Δία, μά ή μητέρα του ήταν 
θνητή ... Μιά βασιλοπούλα τών Θηβών. Θ έ
λετε νά σάς πώ τήν ιστορία τοΰ Διονύσου;

’Ά φησε νά πώ έγώ δτι ξέρω είπε ή ’Ά ν 
να κι’ ύστερα συμπληρώνεις εσύ Λάμπη. 'Η  
βασιλοπούλα τών Θηβών Σεμέλη ήταν πολύ 
ωραία καί τήν αγάπησε ό Δίας. Ή  'Ή ρ α  
πού ζήλεψε μεταμορφώθηκε σέ γρηά καί 
πήγε καί βρήκε τή Σεμέλη «Δέ σ’ αγαπά 
μέ τήν καρδιά του ό Δίας» τής ειπε:

« Ά ν  σ’ αγαπά ζήτησέ του νά παρουσια- 
σθή μπρο στά σου δπως παρουσιάζεται στήν 
“Ηρα».

Ή  φτωχή Σεμέλη γελάστηκε καί άφοΰ 
πρώτα ώρκισε τόν Δία στά νερά τής Στυγός 
πώ ς θά  κάμη δτι τοΰ ζητήση, τοΰ είπε: 
«Θέλω νά παρουσιασθής, μπροστά μου σάν 
θεός, μ’ δλη τή μεγαλοπρέπεια πού έχεις 
δταν πηγαίνεις στήν 'Ήρα»..

Τ ί νά κάμη δ Δίας; Ε ίχεν όρκισθή κι’ οϊ 
θεοί σάν δρκισθοΰν στά νερά τής Στυγός 
δέν παραβαίνουν ποτέ τόν δρκο τους... Π α 
ρουσιάστηκε λοιπόν στή Σεμέλη μέ αστρα
πές καί βροντές καί μέ τόν κεραυνό στό χέ
ρι κι' ή φτωχούλα έκάηκε.,.Ή  Σεμέλη δμως 
επρόκειτο νά γίνη μητέρα καί γιά νά μήν πε- 
θάνη τό παιδί, τό πήρε δ Δίας καί τό παρέ- 
δωκε στούς Σατύρους, άγριους θεούς τοΰ 
δάσους νά τό αναθρέψουν ..

Στό σπήλαιο πού άνατρεφόταν δ Διόνυ
σος φύτρωσαν κισσοί καί κληματαριές πού 
μεγάλωναν μαζί μέ τό θειο  παιδί κ ι’ έκα- 
μαν άνθους καί σταφύλια.

'Ο  Διόνυσος τάστιψε καί προσέφερε στούς 
Σατύρους καί στις συντρόφισσές τους τίς 
Βάκχις τό ώραΐο πιοτό... ’Έ τσι δ Διόνυσος 
χάρισε στόν άνθρωπο ένα άκόμη δώρο τό 
κρασί... Ά ν  εχη τίποτε άλλο πές το κι’ εσύ, 
Λάμπη, έγώ δέν ξέρω παρακάτω.

— Πολύ ωραία μάς είπες, ’Ά ννα , τήν ι
στορία τοΰ θεοΰ τού κρασιού... Ά λλά  δέν 
τελειώνουν τά βάσανα του έδώ...

«Ε ίναι δ πιό βασανισμένος θεός... Τόν 
πιάνουν πειρατές καί σώζεται μεταμορφώ- 
νοντάς τους σέ δελφίνια, καταδιώκουν τή 
λατρεία του οι βασιληάδες τής Ε λλάδος καί 
δέν προφταίνει νά τούς τιμωρή καί στό τέ
λος τόν κατασπαράζουν οί Τιτάνες κι’ δ 
Δίας αναγκάζεται νά τόν ξαναζωντανέψη...

«Σ ’ δλες τίς πόλεις τής Ε λλάδος έκαναν 
γιορτές γιά τήν άνάσταση τοΰ Διονύσου πού 
τήν γιόρταζαν κάθε άνοιξη... κ ι’ ιδιαίτερα 
στήν Ά \}ήνα πού γιά τό χατήρι του είχαν 
κτίσει καί τό Θέατρο δπου παράσταιναν δρά
ματα πρός τιμήν του...

— Μά τότε λοιπόν, Λάμπη, κ ι’ δ Διόνυσος 
συμβολίζει τήν βλάστηση, δπως κ ι’ ή Π ερ
σεφόνη—είπε δ Παύλος.

— Πολύ ώραΐα τό κατάλαβες, Παύλο... δ 
Διόνυσος πού λέγεται καί Βάκχις είναι τό 
σύμβολο τών λουλουδιών πού μαραίνονται, 
τών φυτών πού χάνονται τό φθινόπωρο γιά 
νά ξαναφανούν πιό λαμπρά καί πιό ζωηρά 
τήν ερχόμενη άνοιξη... Κ ι’ ήταν άπό τούς 
πιό άγαπητούς ιθέούς στήν Ε λλάδα .

ΣΟΦΙΑ ΜΑ ΥΡΟΕΙΔΗ ΠΑΠΑΔΑΚΙ

33ί(ΰ3 Ο Λ Ο  ζον ΖΚόβμο
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*0  άριδμος 13 τυχερός!

Ό  Πρόεδρος Ούϊλσων κατά τήν παρα
μονήν του στό Λονδϊνον, είχε πει σέ πολ
λούς φίλους του, πώς θεωρεί τόν αριθμόν 
13 πολύ τυχερό. Τώρα γιατί τόν ^εω ρεΐ 
τόσο τυχερό, δέν τό εξήγησε διολου, ας δοΰ- 
με δμως εμείς ποΰ καί ποΰ άπαντώνται οί 
αριθμοί αυτοί στή ζωή τοΰ Ά μερικανοΰ 
Προέδρου. Καί π ρ ώ τ α  τόδνομά του W o o d 
row Wilson περιέχει ώς βλέπετε, 13 γράμ
ματα. Έ πίσης υπάρχουν 13 γράμματα είς 
τό δνομα τ ή ς  συζύγου του Eleanor W ilson. 
"Ολοι γνωρίζουν δτι δ Πρόεδρος Ούΐλσων 
έχρημάτισε φοιτητής καί καθηγητής στό 
Π ανεπιστήμιον ΙΙρίνσετων επί 13 έτη καί δ 
ταν έξελέγη πρΰτανις τοΰ Πανεπιστημίουαύ-
τοΰ, έμεινε στή θέσι αυτη επί 13 ετη.Κατά 
τήν εκλογικήν του περιοδεία τοΰ 1912 εταξει 
δευσε, έκοιμήθη καί έφαγε μεσα σ ε'να 
τραίνο, τό όποιον είχε 13 έπιβάτας, αρνή- 
θηκε δέ καί δ ίδιος νά δεχθή κι’ άλλον ένα 
γιά νά γίνουν 14. Έτελείωσε τήν εκλογι
κήν του εκστρατεία τήν 13 Αύγουστου, ση
μειώσατε δέ δτι αν προσθέσετε τούς αρ ιθ
μούς τοΰ έτους 1912, πού εξελεγη Π ρόε
δρός, θάχετε τόν αριθμό 13.

’Έ τσ ι εξιλεώνεται δ άριθμός 13, ό όπο ι
ος μή νομίσετε δτι έθεωρεΐτο πάντα καί άπό 
ολους ώς νούμερο ποΰ φέρνει κακή τύχη. 
Οί Ε β ρ α ίο ι τού παλαιού καιρού τόν έθεω- 
ροϋσαν πολύ τυχερόν αριθμό. 13 ίεράρχαι 
κατάγονται άπό τόν Ά α ρώ ν, οί δέ έτο ιμα- 
οίες γιά τό Πάσχα άρχιζαν στις 13 τοΰ 
μηνός ενώ τό λιβάνι πού έκαιαν στήν 
εκκλησία άπετελεΐτο άπό 13 μυρωδι
κά. Μεταξύ τών Ά ζτά κς τοΰ Μεξικού δ 
άριθμός 13 έθεωρεΐτο ιερός. Ή  εβδομά
δα των είχε 13 ημέρες, δ δέ αιών των πε
νήντα δύο έτη, δηλαδή τέσσαρες φορές 13. 
Τ ά  δημόσια άρχεΐα είχαν σχήμα κυκλικό

καί διηροΰντο σέ 13 διαμερίσματα. ’Επίσης 
αί φυλαί τοΰ Ά ζτά κς ήσαν 13.

Ά λλ ά  πλήν τοΰ Προέδρου Ούΐλσων, πού 
είπαμε παραπάνω, υπάρχει καί άλλος διά
σημος άνθρωπος πού θεωρεί τόν αριθμό 13 
ώς τυχερό. Ό  εξερευνητής Δρ. Νάνσεν είς 
τό περιώνυμο ταξεϊδι του έπήρε μαζύ του 
13 άνδρας, τό άρχισε δέ στις 13 Μαρτίου. 
Έ πέστρεψ ε στήν Εύρώπη στις 13 Α ύγού- 
στου καί παρεκάθησε είς τό 13ον ετήσιον 
γεύμα τής Γεωργικής Ε τα ιρείας τό επόμε
νον έτος, στις 13 Φεβρουάριου !

ι α τ ρ ό ς  έ ν  ayvoiq. του.

Ό  Ά γ γλ ο ς  χιουμοριστής Μπέρναρ Σώ 
είχε υπηρετήσει στά νειάτα του ώς υπάλλη
λος είς κάποια δημοσία υπηρεσία.

Ε ίς τό ίδ ιο  γραφείο ήργάζετο κι’ ένας 
κύριος ηλικιωμένος, δ όποιος δλο τό χειμώ
να παρεπονεΐτο δτι τά πόδια του εΐναι πάν
τα παγωμένα.

Μιά μέρα γιά νά άστειευθή δ Σώ  τοϋ 
λέει.

— Ξέρω έγώ μιά θεραπεία γ ι’ αύτό πού 
σάς άπασχολεΐ, άλλά χρειάζεται νά έχετε 
πολύ θάρρος.

— Έ χ ω  θάρρος, πήτέ μου.
— Λοιπόν κάθε πρω ΐ νά βουτάτε τά πό

δια σας μέσα σέ παγωμένο νερό.
Έ πέρασε κανένας μήνας καί δ Σώ είχε 

ξεχάσει τήν φάρσα του, δταν μιά μέρα δ 
γέρος κύριος τοϋ λέει:

— Π ρέπει νά σ’ εύχαριστήσω, παιδί μου, 
γιά τήν συμβουλή σου. Τήν έφήρμωσα καί 
ευγνωμονώ. Τά ποδιά μου δεν είναι πια 
ποτέ παγωμένα.

— ’Έ τσι δ Μπέρναρ Σώ  γιά νά άστειευθή 
είχε άνακαλύψει ένα τρόπο θεραπείας τής 
ψύξεως πού εφαρμόζεται έκτοτε σέ εύρεία 
κλίμακα.



Ε λ λ η ν ικ ό  Μ υδιστβρπμα

^ Ρ Ο Β ί Ν Χ β Ν Β Ζ

Μ Ε Ρ Ο Σ  Α '.

1 )  Σ το  Σ τρ α τό π εδο
Σκοτεινιάζει... Ό  ήλιος λίγη ώρα εχει 

πού έδυσε και πίσω του, στό μέρος πού χά
θηκε, έχουν μείνει λίγα συννεφάκια, πού 
αρχίζουν νά χλωμιαίνουν, καθώς ή νύχτα τά 
σκεπάζει. Κ ι’ ετσι, καθώς έχουν μείνει α
κίνητα στό γαλαζόχρωμο φόντο τ’ ουρανού, 
μοιάζουν μέ ζωηρά παιδάκια, πού έτρεχαν 
κυνηγώντας τόν ήλιο και ξαφνικά σταμά
τησαν, έκπληκτα, βλέποντας τον νά χάνεται 
πίσω άπό τή βουνοκορφή, κατακόκκινα άπό 
τό τρέξιμο πού είχανε κάνει.

’Ίσ ω ς μάλιστα καί κανένας μέ μεγαλύ
τερη φαντασία, νά μποροΰσε νά σκεφθή δτι 
π ιθανόν καί νά είχανε ιδρώσει, ύστερα άπό 
τέτοια τρεχάλα πού έκαναν. Τουλάχιστον ό 
φ ίλος μας Δημοσθένης, ό ενωμοτάρχης τής 
δευτέρας ενωμοτίας, τής 10ης Ό μάδος 
Π ροσκόπων ’Α θηνών, αύτό πήγε νά σκε
φ θή , κ ι’ άν δχι αύτό άκριβώς, κάτι παρό
μοιο. Κ ι’ αύτό γιατί, καθώς ήτανε ξαπλω
μένος στή ρίζα ενός πεύκου, στήν αμμου
διά τής Βούλας, δέχτηκε στό κεφάλι του 
καί στό σβέρκο, άρκετές σταγόνες νερό.

— Χμ ! Σάν πολύ μακρυά φτάνει ό Ιδρώ
τας τους!... σκέφθηκε.

Ά λ λ ’ δταν έπανελήφθη καί γιά δεύτερη 
φορά τό ουράνιο αύτό ΐ  δ ρ ω μ α, κατάλαβε 
πώς κάτι άλλο θά  συμβαίνη, δχι ψηλά στόν 
ουρανό, άλλά έπιγείως, κάπου έκεΐ κοντά 
του... Καί πώς τόν κατάβρεχε κάποιος, μέ 
νερό, κοινώς νεράχι, καί μάλιστα θαλασ
σινό, δπως κατάλαβε άπό μερικές σταγόνες 
πού έπεσαν στό στόμα του.

Καί ναί μέν ό ιδρώτας περιέχει άλατα, 
κατά πλεΐστον λόγον μάλιστα, έν τούτοις— 
είναι σκέψις τοϋ φίλου μας Δημοσθένη 
αύτή— εν τούτοις ή θάλασσα είναι πιό 
κοντά.

Γύρισε απότομο καί κύτταξε πίσω του- 
ήσυχία I.. Τά πεύκα καί οί θάμνοι, πού 
στό μέρος αύτό τής ’Αττικής, τό τόσο δμ-

Ύ π ό  Β λ . Β αλασβπβύλβυ

μορφο καί ποιητικό, φθάνουν πολλές φο
ρές— έφθαναν τούλάχιστον τότε— λίγα μέ
τρα μακρυά άπό τήν ίίάλασσα, είναι ήρεμα. 
Τ ίποτα δέν προδίδει τήν παρουσία άνθρώ
που.

Μαχρυά άκούγονται οί φωνές τών προ
σκόπων τής όμάδος του, πού παίζουν' στο 
στρατόπεδο, πού είναι καμμιά διακοσαριά 
μέτρα πειό πάνω, σ’ ένα μικρό άνοιγμα 
τών πεύκων, ό σκοπός βηματίζει κανονικά, 
σοβαρός— δπως αρμόζει στήν υπηρεσία του 
— μέ τό κοντάρι του, τό δπλο τό προσκο
πικό, στό χέρι. Στήν πέρα μεριά τοΰ στρα
τοπέδου, οί μάγειροι ετοιμάζουνε τό βρα- 
δυνό συσσίτιο... είναι αλήθεια πώς τό δοκι
μάζουν πολύ συχνά, περισσότερο ά π ’ otu  
πρέπει, άλλά τί νά γ ίν η ;.. Κ άθε αξίωμα &- 
χει εκτός άπό τίς υποχρεώσεις του καί τά 
δικαιώματά του τ’ άναφαίρετα.

Π ειό έδώ, κοντά στό «’Αρχηγείο > τή  
σκηνή τοΰ ’Αρχηγού τής όμάδος δηλαδή, & 
άγγελιοφόρος τής υπηρεσίας έξασκεΐται στή 
σκοποβολή... μέ πέτρες ! Ό λ α  ήσυχα, τα 
κτικά, τίποτα πού νά δίνη τήν υπόνοια 
«έχί}ροΰ» !

Ά λ λ ά , τί συμβαίνει εκεί ;... Τό γυμνα
σμένο τοϋ προσκόπου μάτι, διακρίνει στήν 
άκρη τών θάμνων έ'να κλαρί πού είναι σπα
σμένο’ τό ξύλο, πού ξεφλουδίστηκε μέ τό 
σπάσιμο, είναι κάτασπρο φρέσκο, πολύ 
φρέσκο μάλιστα. Καί ναί, ναί, δέν κάνει λά
θος. ’Ίχνη  βημάτων διακρίνονται στήν άμ
μο πού διευθύνονται άκριβώς στό σπασμένο 
κλαδί. Βέβαια δέν υπάρχει καμμιά άμφι- 
βολία.. κάτι κινήθηκε έκεΐ πλάι. Ό χ ι ,  δέν 
είνα ι λάθος' τό μάτι του έπήρε τά χαμό
κλαδα πού σάλεψαν ελαφρά ενώ αέρας δέν 
φυσοΰσε.

"Ενας πρόχειρος υπολογισμός τοΰ άπέ- 
δειξε δτι καί τό κατάβρεγμα—παρ’ ολίγον 
νά σκεφθή τό «ΐδρωμα»— άπό τήν ίδια ά
κριβώς μεριά τοΰ είχεν έλθει.

— Ά ,  φιλαράκο, σκέφθηκε, θέλεις νά 
κάνης άστεΐα μαζύ μου, νά μέ καταβρέξης.

έ ;... Καλά !.. Τώρα σοΰ δείχνω έγώ, οποίος
κι’ άν είσαι. ( ν

Σηκώθηκε σιγά άπό τ ή ν  αμμουδιά που 
Ιίτανε ξαπλωμένος. Πήρε στό^χέρι του το 
χαρτί τής άναφοράς,—ητανε ενωμοτάρχης 
τής υπηρεσίας τήν ήμερα εκείνη - τ ά  δυο 
βιβλία πού είχε μαζύ του για νά διαβαση, 
κι’ άρχισε σιγά ν ’ άνεβαίνη την μικρή ανω-
φέρεια. / „

— Τώρα, φιλαράκο μ ο υ ,  τώρα. Λιγη υπο
μονή καί θά δής τί ωραία που θα  σοΰ 
τήν σκαρώσω.

Τό σχέδιό του τό είχε κιόλας φτιάξει. Θα 
έκανε πώς έφευγε καί μόλις περνούσε  ̂τό 
θάμνο, έκεΐ τόν επάνω, θά  γύριζε μέ τροπο 
πίσω και έτσι θά  έκοβε τήν υποχώρηση τοΰ 
άλλου, τοΰ έ χ θ  ρ ο ΰ. Ό ταν θα   ̂βρισκόν
τανε δ ενας άντίκρυ στόν άλλο, τοτε θα τά 
κουβέντιαζαν καί τή συνεχεία τής «κουβέν
τας» θά  τήν άνέθετε στά χέρια του, στά 
όποια είχε άπόλυτη εμπιστοσύνη. «Γελάει 
καλά, δποίος γελάει τελευταίος», σκεφθηκε.

Ά λ λ ά , δυστυχώς γ ι’ αύτόν, δεν πρόφθασε 
νά πραγγατοποιήση τό σχέδιο του, γιατί 
συνέβηκε κάτι πού διόλου δεν το ειχε φαν- 
τασθεΐ. Μόλις είχε κάνει δυό—τρία βήματα 
δταν ακούσε άπό πίσω του εναν ελαφρό θ ό 
ρυβο άπό κλαδιά πού μετακινιοντουσαν^ καί 
πριν προφθάσει νά καταλαβη τί συμβαίνει, 
μιά ολόκληρη καραβάνα νερό εξεσφενδονί- 
σθηκε εναντίον του καί τόν έκανε μουσκίδι. 
Δηλαδή τό νερό τής καραβάνας βέβαια, κι 
δχι ή ϊδ ια . , .

—Ά ,  μ* αύτό πλέον περνάει τα ορια ι... 
φώναξε θυμωμένος κ ι’ ετοιμάστηκε νά γυ- 
ρίση καί νά όρμήση εναντίον τοΰ αύθάδους, 
δταν άκουσε δεξιά κι άριστερα του, ένα 
ελαφρό σφύριγμα κι’ άμέσως, ταυτόχρονα, 
δυό θηλειές περνούσαν τό κεφάλι του και 
τόν έσφιγγαν στή μέση, μαζύ μέ τά χε 
ρια του. ^

Γύρισε τό κεφάλι του καί μ έκπληξη ειδε 
τό φίλο του Ά λέκ ο , ενωμοτάρχη κι αυτόν 
στήν ίδια  ομάδα, σκασμένο στά γελοία, μι- 
σοχωμένο στούς θάμνους καί κρατώντας 
στό ένα του χέρι τή καραβάνα, τό σώμα τοΰ 
εγκλήματος καί στό άλλο ενα σερβιτσιάλι, 
σεβαστού μεγέθους, άπό καλάμι, κτήμα τής 
ενωμοτίας τοΰ Δημοσθένη αυτό.

Κ ι’ ά π ’ τά πλάγια, δυό πρόσκοποι τής 
ενωμοτίας τοΰ Ά λέκου, οί περιφημότεροι 
στήν ομάδα γιά νά ρίχνουν τη θηλειά, τό 
«λάζο:>, πού τόν κρατοΰσαν, ακίνητο σχε

δόν, μέ τά δυνατά τους μπράτσα. Καί τό 
καθαρό παιδικό τους γελοίο γέμιζε τον
άγέρα. ,

— Δέν πιστεύω νά έχης παραπονο... ίο  
σχέδιο καί ή έκτέλεσις θαυμασία. Ό  Βέρν 
άσφαλώς δέν θά μποροΰσε νά μάς δειξη 
καλύτερο τρόπο συλληψεως... αγριμιού^. .  ̂

Νέα γέλοια τών τριών παιδιών άντη- 
χησαν.

— Κ ι’ έγώ σέ διαβεβαιω, απηντησεν ο 
Δημοσθένης θυμωμένος, δτι δέν είδα ποτέ 
μου ζώο πειό αντιπαθητικό άπό σένα τη
στιγμή αύτή. ,

Ά λ λ ά , καταλαβαίνοντας αμέσως, μόλις 
είδε τό φίλο του νά παύη ξαφνικά τά γε
λοία του, πειό λάθος έκανε καί ενθυμηθείς 
τό νόμο τών Προσκόπων, πού λέει : «δ 
Π ρ ό σ κ ο π ο ς  π ρ έ π ε ι  νά ε ίνα ι  π ά ν τα  εϋ-  
ΰ υ μ ο ς ,  δ ,τ ι  δ ή π ο τ ε  κ ι '  ά ν  τοϋ  σ υμ β α ί
ν ε ι» τά έγύρισε καί βιάζοντας τόν εαυτόν 
του νά χαμογελάση, έπρόσθεσε μέ αστείο
τ ό ν ο : , „ , , , ,

— Ν αί, βρε άδελφε, μα οχι και να με κά
νετε γιά άλλαγμα!... c » « *

Καί παρασυρόμενος καί ό ϊδ ιος απο την
ευθυμία τών άλλων, έπρόσθεσε μέ στόμφο ^

 Ύ π·ισπιστά, διατάξατε νά ετοιμασθή η
μεγάλη μου στολή, γιά ν’ άλλάξη_ ό στρα
τηγός τά βρεγμένα του... ’Επί τού παρον- 
τος, άμόλα γάντζο νά έλευθερωθώ. (

Ο ί δυό πρόσκοποι, έχαλάρωσαν τό σχοινί 
κι’ έτσι ό φίλο; μας ό Δημοσθένης έλευθε- 
ρώθηκε.

— Έ μπρός, κύριοι, γιά το στρατόπεδό... 
Καί επειδή είμαι σήμερα τής υπηρεσίας, 
σάς τιμωρώ μέ μισή μερίδα φαγητού.. Αλλ 
επειδή είμαι καί εύγενής^ καί καλός^ βα θμ ο
φόρος, τήν άλλη μισή σάς.την χαρίζω.^.  ̂

— ’Αμήν! άπήντησαν καί οί τρεις εν 
χορώ καί μαζύ μέ τόν Δημοσθένη, άρχισαν 
ν’ ανεβαίνουν τόν μικρόν ανηφορακο, πη 
γαίνοντας προς τό στρατόπεδό.^ ^

— Α λή θεια , ρώτησε ό Ά λέκος, ξεχασα 
νά σέ ρωτήσω τί διάβαζες... άν καί είμαι
βέβαιος... τόν Βέρν.

— Δ έΐ θέλει αύτό καμμιά φιλοσοφία, 
καϋμένε. Τόσην ώρα κρατώ τά βιβλία στό
χέρι μου. . , _

— Ά ,  δχι, δέν πρόσεξα, σε διαβεβαιω.
Ά λ λ ά  σέ ξέρω. . α \ '

Έ ν  τώ μεταξύ, οί δύο προσκοποι; βλέ
ποντας τούς ενωμοτάρχες των νά λένε τα 
δικά τους, απομακρυνθήκανε σιγα κι εγυ-



ρισαν πρώτοι στό στρατόπεδο. Έ π ε ιτα , γιά 
να λέμε και τήν αλήθεια, τούς έκαιγε λίγο 
ή γλώσσα, νά πάνε νά βροΰνε τούς άλλους, 
γιά νά τούς ποΰνε τό ν έ ο.

Καί οι δυό φίλοι εξακολούθησαν τό δρό
μο μόνοι τους.

— Τ ι νά σοΰ πώ, συνέχισε ό Δημοσθένης. 
ElvotL (5 μόνος συγγραφεύς πού αγαπώ, πού 
μοΰ αρεσει. Είναι τοσο απλός, τόσος περ ι
γραφικός, τόσο συναρπαστικός... Ό τ ι  θέλεις 
τό ξέρει. Ε ΐναι μηχανικός, εΐναι ηλεκτρο
λόγος, εΐναι άεροπόρος. Ε ΐναι άκόμη θ α 
λασσινός, γεωλόγος, ιστορικός. Ξέρει τή 
δουλειά τοΰ γεωργοΰ, τοΰ κτίστου, τοΰ ΰ- 
φαντοΰ. Ε ίναι για μένα τό πρότυπον τοΰ 
αληθινού, τοΰ πραγματικού προσκόπου. 

Σωπασε λίγο καί μετά εξακολούθησε:
— πώς  θά  ήθελα νά τοΰ έμοιαζα !... 

Κ ι’ άν όχι ώς συγγραφεΰς, τουλάχιστον ώς 
ήρως του...

"Ενας στεναγμός βα
θύς ξέφυγε άπό τό στή
θος του, στεναγμός πού 
έδειχνε πόσο ή ψυχή 
του ήτανε γεμάτη άπό 
τά όνειρα 'αύτά, πόσο 
πονοΰσε καταλαβαίνον
τας πώ ς ήσαν 
ματοποίητα.

- -  Δυστυχώς δμως, 
οΰτε τό ενα, οΰτε τό 
άλλο... Έ σ ύ  Ά λέκο, εσύ πού έχεις ταλέντο, 
εσύ άν ήθελες... ναί, άν ήθελες, και τό ενα 
θά  είχε γίνει καί τό άλλο.

Τό βλέμμα του μέ ρεμβασμό προσηλώ
θηκε στό κενό. Ζωντάνευαν εμπρός στά 
μάτια τής ψυχής του, τά όνειρα πού τόσο 
καιρό τώρα, άπό μικρό παιδί, τόν βασάνι
ζαν καί τόν νανούριζαν, τόν χαροποιούσαν 
καί τόν έπίκραιναν. Ζωντάνευαν εμπρός στά 
μάτια τής ψυχής του, σκηνές φτιαγμένες 
άπό τή φαντασία του, τή τόσο ποτισμένη 
άπό τά μυθιστορήματα τοΰ Βέρν, τοΰ Φόε 
καί τών άλλων παραδοξολόγων, σκηνές 
ναυαγίων, σκηνές άγώνων πρός τή φύση, 
πρός τόν κόσμο ολόκληρο. .

Καί ό Ά λέκος πού τόν κΰτταζε, κατά
λαβε τόν ρεμβασμό του καί τόν έσεβάσθη- 
κε. Τοσα χρόνια φίλοι, συμμαθηταί, πρό
σκοποι στήν ίδια  όμάδα, τόν έγνίόριζε καλά' 
τόσα χρόνια άκουγε τίς εκμυστηρεύσεις τοϋ 
πάθους τών περιπετειών πού κατέτρωγε τόν 
φιλο του" τόσες φορές είχε ακούσει άπό τό

άπραγ-
1 1

στόμα του ιδέες, σχέδια, παράτολμα, ανε
φάρμοστα, τρελλά- . τόσες φορές τόν είχε 
συμβουλεύσει καί πολλές φορές τόν εκρά- 
τησε, πειό πρακτικός αύτός, άπό τοΰ νά 
κάνη καμμιά τρέλλα.

Ναί, πολλές φορές είχε άντιτάξει τή θ έ 
λησή του, πού τή στήριζε στή λογική, εναν
τίον τών προτροπών καί τών παρακλήσεων 
τοΰ Δημοσθένη, πολλές φορές είχε άρνηθεΐ 
νά συμμετάσχη στά περίφημα σχέδιά του, 
εΐχεν άρνηθεΐ καί νά τόν βοηθήσει άκόμη. 
Μά εΐναι αλήθεια πώς τώρα τελευταία, δέν 
τά έ'βρισκε κι’ αύτός τόσο άνεφάρμοστα, δέν 
τά έ'βρισκε τόσο παράδοξα, τόσο τρελλά. 
Σ ιγά — σιγά, χοιρίς κ ι’ αύτός νά καταλαβαίνη 
τό πώς, τοΰ έπεβάλλοντο, έμπαιναν στή 
ψυχή του, τόν έκυρίευαν. 'Ή σ α ν στιγμές, 
πού άθελά του, σκιρτοΰσε ή καρδιά του 
όταν ό Δημοσθένης, παρασυρμένος άπό τήν 
πλούσια φαντασία τσυ, περιέγραφε καμμιά 

σκηνή, πού μόνο ή δύ- 
ναμις τής θελήσεως, ή 
πίστις στή θεία  πρόνοια, 
ΐ)ά τούς βοηθούσαν νά 
νικήσουν... Γ ιατί, χωρίς 
καμμιά συζήτηση, θά  ν ι
κούσαν στό τέλος.

Κ ι’ άρχισε κ ι’ αύτός, 
τώρα τελευταία, νά πι- 
στεύη τίς ιδέες αυτές, 
αλλοίμονο, πολλές στιγ

μές καί νά τίς έπιθυμή. Πολλές φορές 
έννοιωθε τό υπερήφανο συναίσθημα τοΰ 
ανθρώπου πού αποφασίζει νά κάνη κάτι, 
κάτι μεγάλο. Τή συγκίνηση πού αισθάνεται 
ο πολεμιστής πού ξεκινάει γιά τό πόλεμο, δ 
ψαράς πού τραβάει τά δίχτυα του, τή συγ
κίνηση τοΰ κυνηγοΰ πού περιμένει τό κυ
νήγι νά πεταχτή μπροστά του.

Καί ΰπακούονιας σέ μιά μυστική παρόρ- 
μηση τής καρδιάς του, πού λίγησε τή ψυ
χρή λογική κάτω άπό τή {θερμότητα καί τόν 
ενθουσιασμό τών σχεδίων τής νεότητος, 
πού δέν γνωρίζει αντιστάσεις, τοΰ είπε σο
βαρά, σταματώντας τό βήμα του κΓ άκουμ- 
πώντας τό χέρι του στόν ώμο τοΰ φ ίλου 
τ ο υ :

— Δημοσθένη, τ ’ άπεφάσισα, θά  σέ ακο
λουθήσω.

Ό  Δημοσθένης έκπληκτος, γύρισε, τόν 
κυτταξε γιά λίγο χωρίς νά μπορή νά μιλή- 
ση, σχεδόν χωρίς νά μπορή νά πιστέψη στήν 
αλήθεια τών λόγων πού ακούσε. Μετά, στά

μάτια του έλαμψε μιά φλόγα εύχαριστή- 
σεως, καί ενα χαμόγελο άνέβηκε στά χείλη 
του. Έ π ή ρ ε  τά χέρια τοΰ φίλου του, τά 
έσφιξε δυνατά καί ξαφνικά έπεσε στήν α γ
καλιά του.

— Ά λέκο .. φίλε μου ! Σ έ ξαναβρίσκω... 
Τώρα καταλαβαίνω πώς είχανε δίκηο στήν 
όμάδα πού μας έβγαλαν τό παρατσούκλι 
«πάντα εμπρός»... Ν αί, ναί, πάντα εμπρός... 
μαζύ. . αχώριστοι. Ναί, «πάντα εμπρός»! .. 
Κανένα εμπόδιο δέν μπορεί νά μάς αντί- 
σταθή. Δέν όπισθοχωροΰμε έμπρύς στις 
δυσκολίες, τίς υπερνικούμε. Ά λέκο μου, σ 
εύχαρισιώ.

Α γκαλιασμένοι— νεότη; άμυαλη!.—άνε · 
βαιναν, δείχνοντας τό ζωντανό άγαλμα τής 
συναδελφώσεως, τής αγάπης. Περνώντας 
άπό τό μέρος ποΰ ό σκοπός εφύλαγε τον 
χαιρέτησαν, άπαντώντες στόν χαιρετισμό 
ποΰ τούς άπέδωσε.

— Μέ ζήτησε κανείς; ρώτησε ό Δημοσθέ
νης. Γύρισε ό Α ρχηγός;

—'Ο  Α ρχηγός δέν γύρισε άκόμ η ,  κύριε 
ένωμοτάρχα..νομίζω δμως διι σάς ε^ήτησεν 
δ κ. Ύ παρχηγός.

— Καί ποΰ εΐναι τώρα;
— Στό μαγειρείο, νομίζω.
— Καλά... ευχαριστώ.
Οί δύο φίλοι τράβηξαν γιά τό μαγειρείο 

τής δμάδος, λίγο πειό πέρα άπό το χωρο 
πού ήσαν στημένες οί σκηνές, κ ι’ οπου τους 
υποδέχτηκε δ Ύ παρχηγός τής δμάδος με 
μιά γεοή κατσάδα.

—Τ ί χάλια εΐναι αύτά, Δημοσθένη; . Τ ί 
συνέβη;

—Ά ,  τίποτα σοβαρό, κ. ύπα ρχη γέ.. Μέ 
κατάβρεξε, κατά λάθος, ό αξιότιμος κύριος 
συνάδελφος άπό δώ.

— Δηλαδή, στή πραγματικότητα, σοΰ τήν 
έσκασε. ’Ά ντε , πήγαινε τώρα νά τακτοποίη
σές γρήγορα, γιατί δ.του κ ι’ αν εΐναι, έφτα
σε δ ’Α ρχηγός... Κ ι’ άν σέ δει εισ ι, |,τό ξέ
ρεις πώς θά  θυμώση καί θά  σέ στρώση 
μπροστά. Μή ξεχνάς δτι δέν τοΰ αρέσουν 
τ’ άστεΐα μέ καταβρέγματα καί τά έχει απα
γορεύσει Καί μάλιστα άπορώ, πώς δ Ά λ έ 
κος, τόσο καλός και πειθαρχικός βατ'ϊμοφό- 
ρος, παρέβηκε μιά ρητή διαταγή τοΰ Α ρ 
χηγού μας, δίνοντας έ'τσι τό κακό παρά
δειγμα στούς μικρούς. Δέν εΐναι διόλου κα- 
λό. ’Ά ν  σείς, οί μεγάλοι, οί βαθμοφόροι, οί 
άμεσοι βοηθοί τοΰ άρχηγοΰ, παρακούετε 
τίς διαταγές του, τί θέλετε τότε νά χάνουν

οΐ μικροί καί οί καινούργιοι, οί ασυνήθιστοι 
στήν προσκοπική πειθαρχεία;..

Οί δύο ένωμοτάρχαι άκουγαν, σοβαροί τά 
λόγια τοΰ ύπαρχηγοΰ των, ποΰ τιμωρούσαν 
συγχρόνως και νουθετούσαν κ ι’ ό ύπαρχη
γός πού ήξερε καλά τή δουλειά του, κατά
λαβε τήν επίδραση τών λόγων του στήν ψ υ
χή τών βαθμοφόρων του—επίδραση όχι μό
νον τωρινή άλλά καί μελλοντική— καί γι 
αύτό επρόσθεσε:

— Σάς τά λέγω αύτά σάν φίλος, σάν με* 
γαλύτερος άδελφός σας ποΰ εΐμαι. Ά λλα  
καί σάς μαλώνω, γιατί εΐνα ι τό καθήκον 
κον μου αύτό, νά σάς διορθώνω, σέ κάθε 
στραβό καί άσχημο πού κάνετε... Ε ΐνα ι το 
καθήκον μου νά σάς συμβουλεύω καί οδη
γώ .. δπου μπορώ κι’ δσο μπορώ. ’Έ πειτα , 
πρέπει νά μάθετε... μεθαύριο θά  γίνετε 
ύπαρχηγοί, αργότερα θά γίνετε αρχηγοί. 
Π ρέπει νά γίνετε άξ οι καί πραγματικώς τής 
τιμής αυτής. Τώρα, πηγαίνετε. Έ συ Δημο
σθένη, άμα στεγνώσης, έλα πού σέ θέλω. 
Έ χο υμ ε  λίγη δουλειά.

Οί δύο πρόσκοποι, χαιρέτισαν σοβαροί 
κι’ έφυγαν.

2 )  Τη νύχτα

Σ έ λίγο είχε σκοτεινιάσει εντελώς. Έ π ά 
νω δμως άπό τόν 'Υ μηττό, φαινόντανε μιά 
αργυρόλευκη πάχνη καί τ ’ αστέρια πού ήσαν 
έκεΐ κοντά άρχισαν νά χλωμιαίνουν, νά 
σβύνουν. Ή τ α ν  τό μέρος πού θ-ά έβγαινε 
σέ λίγο τό φεγγάρι, δ δρόμος, δ ϊδιος πάντα, 
τής χλωμής καί λυπημένης Ε κά τη ς

Στό στρατόπεδο επικρατεί δ θόρυβος" οί 
πρόσκοποι, πού εγύρισαν κουρασμένοι άλλά 
κι’ εύχαριστημένοι άπό τό παιγνίδι τους, 
γεμίζουν τό αγέρα μέ τίς φωνές τους, τ ά
στεΐα τους, τά αθώα πειράγματα. Στό Αρ
χηγείο λάμπει έ'να φ ώ ς' στό μικρό φώς ε
νός φαναριού εκστρατείας, καθισμένος εμ
πρός σέ μιά κασόνα πού αναπληρώνει το 
γραφείο πού λείπει, εΐναι ό αρχηγός τής ο- 
μάδος. Ψηλός, μέ σώμα εύρωστο, νέος άκό
μη, έ'ως ‘26 ετών, μέ μουστάκι κομμένο στις 
άκρες. Τό πρόσωπό του, μέ τίς κανονικές 
κ ι’ αδρές γραμμές του, δείχνει τόν άνθρω 
πο τής θελήσεως. Τό βλέμμα του, πού λάμ
πει, δείχνει τήν εξυπνάδα.

(’Ακολουθεί)



Τά Ελληνόπουλα

Μ αβήτριες κ α τά  τή ν  ωραν τής γυμ να σ τική ς

Τ ο  ' ΰ ϊμ εο ικ α ν ικ ο ν  ZKoJJe y io y  
τοϋ r@ JJnvtKod

Ολίγα μονον χιλιόμετρα μακρυά άπό τήν πρωτεύουσά 
μας,^ καί ολίγα μόνον βήματα από τό παραθαλάσσιο πού 
εκτείνεται μεταξύ ΙΙαλαιοΰ Φαλήρου καί Γλυφάδας, στήν 
ομορφη τοποθεσία « Ελληνικό» υψώνονται δυο ομοιόμορ
φα σχεδόν κτίρια τό ενα απέναντι στό άλλο, μέ διάμεσο 
ενα θαυμάσιο κηπάριο άπό μυρωδάτα λουλούδια, πανσέ
δες, βιόλες, νεραντζούλες,  ̂λεβάντες καί χίλια δυό άλλα, 
πον αναλαμβανουν να ελκυουν την προσοχή καί τήν αγά
πη τού επισκέπτου ευθύς άπό τήν πρώτη στιγμή.

Καί ή πρώτη καλή αύτή έντύπωσις συνεχίζεται δλο 
καί αυξανόμενη, δταν ό επισκέπτης γίνη φιλοφρονέστατα 
δεκτός από την ^διευθύντρια τοΰ Ά μερικαηκοΰ Κολλε- 
γιου, διότι περί αύτοΰ πρόκειται, καί τοΰ λοιποΰ ποοσω- 
πικοΰ, καί^ έπισκεφθή τ ό ΐ ν α  επειτα από τό άλλο, τά δύο 
κτίρια πού χρησιμεύουν τό μέν έ'να γιά κατοικία καί εν
τευκτήριο τών μαθητριών τοΰ Κολλεγίου καί τοΰ διδασκα
λικού προσωπικοί, εις τό άλλο δέ εύρίσκονται ή α ίθο υ 
σες παραδόσεως, τό σπουδαστήριο τά διάφορα εργαστήρια 
και εν γένει ότι έχει σχέσι μέ τήν έκπαίδευσι.

«Τά Ελληνόπουλα» δέν ξέρουν τί νά πρωτοθαυμά- 
σουν. Γήν μοναδική διαίρεσι τοΰ κτιρίου, σύμφωνη πρός 
ολους τούς ορούς της νεωτέρας υγιεινής; Τήν άμεμπτο 
οιατηρησι τών κοιτώνων; Τήν χαριτωμένη των επίπλιοσι; 
1ους θαυμασιους λουτήρας; Τήν φιλόξενη τραπεζαρία 
η το εντευκτήριο μέ τό τζάκι του, δπου οί μαθήτριες μέ 
τις διδασκάλισσές των περνούν τα βράδυα τοΰ χειμώνα 
σαν μία μεγάλη ενωμένη οικογένεια;

Έ ξ  άλλου άπέραντες α ί
θουσες παραδόσεως, βιβλιο
θήκη, σπουδαστήρια καί δτι 
τέλος πάντων χρειάζεται γιά 
νά γνωρίσουν ή μαθήτριες 
εκεί μέσα μιά ζωή άνετη, φ ι
λόξενη κι’ ευχάριστη. ’

Τό ’Αμερικανικό* Κολλέγιο 
τοΰ « Ελληνικού» τό οποίον 
περιλαμβάνει πλήρες Γυμνά- 
σιον άνεγνωρισμένον άπό τό 
Ύ πουργεΐον Π αιδείας καί 
συγχρόνως εξασφαλίζει τήν 
τελείαν έκμ,άθησιν τής ’Α γ
γλικής γλώσσης, ώστε αί ά- 
Λ φ ο ιτο ί του νά μπορούν 
μέ ενα ή δύο ετη συμπληρω
ματικές σπουδές είς τήν ’Α 
μερική νά έγγραφο ΰν είς τά 
εκεί Πανεπιστήμια, εφαρμό
ζει τά τελειότερα συστήματα 
αγωγής καί διδασκαλίας.

Ή  δεσποινίς Γούναρη είς 
την οποίαν μάς εμπιστεύεται 
r'l έτέραέκ τών διευ&υνουσών,

εις τα
Ά μερικανίς κ. Μακύλλουμ, 
μάς δίδει δλες τίς ά.ταιτούμε- 
νες εξηγήσεις τάς οποίας συμ- 
πληριόνει ολίγο αργότερα ή 
γραμματεύς δεσποινίς Μισ- 
σιριάν,

Προσπαι^οΰμε μάς λέγουν 
μέ κάθε τρόπο νά τονώσουμε 
τήν πρωτοβουλία τών πα ι
διών, καί νά εξελίξουμε τήν 
προσωπικότητα τής κάθε μα
θήτριας πού βρίσκεται υπό 
τήν έπίβλεψί μας. Τό πρά γ
μα δέν είνε πάντα εύκολο 
γιατί μποροΰμε νά πυΰμε πώς 
έδώ συναντώνται δ λες οί Ε 
θνικότητες.

Μεταξύ τών 300 περίπου 
κοριτσιών μικρών καί μεγά
λων πού φιλοξενεί τό Κολ- 
λέγιό μας, άλλα μάς έ'χουν 
έ'λθη άπό τήν Νότιο ’Αφρική, 
άλλα άπό τήν ’Αλβανία, άλλα 
άπό τήν ’Αγγλία, Γερμανία,

Είς τί - μπώλ

Σχολεία μας

Μ ία πτέρυξ τοϋ  Κ ολλεγίου

Ρουμανία καί ούτω κα θ’ εξής:
Έ ν  τούτοις τά άποτελέσματα πού επιτυγχάνουμε είνε 

θαυμάσια. Τά πιό άτίθασα παιδιά, κατορθώνουν μόνα τοιν, 
θά μποροΰσε κανείς νά πή, έπειτα άπό έ'να χρόνο διαμο
νής εδώ νά επιβληθούν στόν εαυτόν τους καί νά παρου
σιάσουν πρωτοφανή πρόοδο ψυχική καί πνευματική

’Ίσω ς αύτό νά μήν οφείλεται μόνον στό σύστημα τοϋ 
Κολλεγίου μας, άλλά... καί στήν θαυμαστή φύσι πού μάς 
περιβάλλει! κι’ άκόμη καί είς τό δτι μέσα στο σχολείο μας 
υπάρχει άπόλυτος ίσότης. Τά παιδιά μας ά-ήκουν σέ δ ιά 
φορες κοινωνικές τάξεις, κι’ δμως μαθαίνουν πώς έδώ καμ- 
μιά διάκρισις δέν γίνεται καί πώς ή καλλίτερη θά είναι ε
κείνη πού θά διακριθβ στήν επιμελεια, στήν εντιμότητα 
τοΰ χαρακτήρος, στήν ευγένεια.

Καί συμπληρώνοντας τήν σκέψι αύτή ή κ.  ̂ Καρδερίνη 
ολίγο άυγότερα, καθηγήτρια τής γυμναστικής, ένφ τήν π α 
ρακολουθούμε έν τή έξασκήσει τών καθηκόντων είς τό 
θαυμάσιο γυμναστήριο τοΰ Κολλεγίου, μάς λέγει:

—Ξέρετε τί λέω στά παιδιά μας έδώ πέρα, δταν ρίχ
νοντας έ'να βλέμμα τριγύρω μας βλέπω τό μοναδικό περι
βάλλον πού περιστοιχίζει τό Κολλέγιόν μας; Π ώς άπό 
έδώ μέσα πρέπει δλα μας τά κορίτσια νά εβγουν άνώτεροι 
άνθρωποι γιά νά άποτελέσουν τρόπον τινά τόν πηρήνα 
τής νέας μας γενεάς.

Καί «Τά Ελληνόπουλα* εύχονται μαζΰ μέ τήν συμ
παθή καθηγήτρια, άπό τό στόμα της καί στοϋ θεοϋ 
τ ’ αύτί.



β . H A N STE IN
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(Π ερ ίλη ψ ις  προη γουμ ένω ν  π ο ύ  έδη- 
μοσιεύθησαν  στόν τόμον τοϋ Α '  έτους).

0  Ρολάνδος ΤΙαζες αποφασίζει νά επιχείρηση τόν 
γί“) q o  τοϋ κοσμου με αεροπλάνο γιά νά καταρίψη κά
ποιο ρεκόρ. Σ τη  διαπτησί του αυτή πέρνει και τόν 
δβκαπενταετη εζαδελφον τον Γεοάρδο. Μετά τον 
πρώτο τονς οτα&μο ατο Κάϊρον πέφτουν θύματα  
ενος οαμποταζ και το αεροπλάνο τονς πέφτει ο ’ ένα 
ξερονήσι. Εκεΐ ο μιας που νομίζουν πώς εΐναι μόνοι 
κάτοικοι ιοΰ νηαιοϋ ανακαλύπτουν μία πελώρια σπη
λιά πολυτελέστατα επιπλωμένη καί δέν άργοϋν ν ’ άν- 
τιληφοΰν^ οτι έχρησιοίμευε ώς καταφύγιον πειρατών,

Σαν ί ' ί ϊ  μη εφ&ανε α ν τύι στο ίδιο νηοι ανακαλύ
πτουν μια άρρωσνη γυναίκα καί τήν κόρη της πον 
τονς διηγούνται οτι είναι πλούσιες ’Ισπανίδες ττού 
επεοαν στά χέρια τών πειρατών. 
t Τώρα οι πειραταί λείπουν και οί δύο φίλοι μας 
ενώνονται με τις δνο αιχμάλωτες γιά νά μπορέοονν 
να γλυτώσουν απο τα χέρια τών πειοατών.

Πρέπει πρώαα νά ξεφορτωθούν τονς φύλακας 
πού έχουν αφήσει οί πειραταί, μά 6 Ρολάνδος έχει 
αντιρρήσεις.

Μ οΰ φαίνεται άνανδρο νά μ ετ  αχει- 
ριοθή κάνεις δόλωμα γιά νά σκοτώση  
ανθρώπους. "Αν μπορούσαμε να κτυ-  
πηθοϋμε  μα ζύ  τους σώμα με  σώμα, Άλ
λαζε  το πράγμα, αλλα έχομε την ευθύνη  
τών γυναικών και δεν έχουμε δικαίωμα νά 
ριψοκινδυνεύσουμε τη ζωή μας.... γι ' αύτό  
■ψάχιω νά βρώ κάποιο μέσο αλλο, λιγώ-  
τερο βαρβαρο από την δολοφονία.

— Πρόκειται νά κάμης καμμιά  ίφεύρεσι;
— Συνήθως, έσυνέχισε ό Ρολάνδος οί 

Κινέζοι εϊνε προληπτικοί...  άλλά... ά ςσυ μ -  
βουλευθοϋμε την δ-σποινίδα Έ λβίρα  πού 
ξέρει γι ’ αυτούς περισσότερα άπό μας.

Επιστρέφονχας στην σπηλιά μας, διη- 
γηθηκαμε μ ε  λιγα λόγια στις δύο προστα-  
τευομενές μας, δ,τι ε ίχαμε άντ ιληφ θή  καί 
ό Ρολάνδος ερώτησε την νέα, αν θά  ηταν  
Ικανή , στην ανάγκη νά ξεφωνήση μ ε  τρό
πο απειλητικό, άγριο 

( Η  Έλβίρα άπήντησε οτι ευχαρίστως  
θά δοκίμαζε δταν θά θέλαμε, καί άφοΰ δ 
Ρολάνδος την ευχαρίστησε γιά την προθυ-  
uia της, χωρίς να δώση άλλες εξηγήσεις, 
άρχισε νά ψάχνη μέσα στά διάφορα εργα
λεία πού είχε περιμαζέψη.

— Τί ψάχνεις νά βρής τόν έρώτησα;
Αυτο, ε ίπε  δ Ρολάνδος, παρουσιάζον

τας ενα μπογο  που 
ηταν ανάμεσα σ τ ’αλ- 
λα πράγμα τα  πού εί
χαμε μεταφέρη  εκεί.

ΖΗ τα ν  κομμάτια  
κόκκινης τσόχας πού 
ό Ρολάνδος προώρι-  
ζε γιά νά κάνουμε  
δέματα.

— Θά μας  χρησιμεύση τώρα συνέχισε δ 
Ρολάνδος εις τό νά κατασκευάσουμε ε π α 
νωφόρια, πού μα ζύ  μέ κάτι μαϋρα χαρτιά  
διπλώ ματος  πού βρήκα μέσα σε κάτι κάσ- 
σες εϊνε δ,τι μας  χρειάζεται γιά τό σχέδιό  
μας.

Κ α ί λέγοντας αύτά ό Ρολάνδος έσχισε 
ενα κομμάτι τσόχας στά δύο, πού έρριξε τό 
ενα επάνω μου καί φόρεσε τό άλλο, μ ε  δύο 
κόκκινες λωρίδες ’έφτιαξε ενα σαρίκι στό 
κεφάλι μου  καί δίδοντάς μου ενα κομμάτι  
μαύρο χαρτί μοΰ ε ϊπε  :

— Φτιάξε τώρα εσύ μόνος σου μ ιά μου
τσούνα καί φόρεσε την.

Οταν ε ΐμεθα  έτοιμοι καί οι δύο παρου- 
σιασθήκαμε στήν Έ λ β ίρ α  καί τήν μητέρα  
της, καί άσφαλώς θά  ε ΐμ εθ α  πολύ κ ω μ ι
κοί, γιατί οί δύο γυναίκες μέ  δυσκολία κρα
τούσαν τά γέλια τους.

— Σούτ, ε ϊπε  ό Ρολάνδος, νά σέβεσθε  
παρακαλώ  τόν διάβολο...

— Μ ά τί εϊνε δλα αυτά πού φορέσατε;
— Εϊνε  ή πολεμ ική  μ α ς  στολή, δεσποι- 

νίζ, ξέρω πώ ς οΐ Κινέζοι εϊνε πρ ο λη π τ ι
κοί... μ έ  τόν τρόπο λοιπόν αυτόν θά  αιχ
μαλωτίσουμε τούς φύλακας πού άφησαν οΐ 
Κινέζοι, οΐ όποιοι ασφαλώς ούτε καν υπο
πτεύονται δτι τέσσεροι Ευρω παίο ι συμ μ ε
ρίζονται αυτή τήν σχιγιιή τήν εξορία τους... 
‘Α λλά  μία έρώτησι πρώτα, μ ή π ω ς  ξέρετε  
πώς λένε στήν Κίνα χόν διάβολο;

— Ν αί, τόν λένε Τά Γ ίν .
— Θαυμάσια, έγώ λοιπόν θά  ε ίμα ι ό Τά  

Γίν, καί ό Γεράρδος, ό μυστικοσύμβουλός  
μου Θά π ά μ ε  έτσι μετημφ ιεσμένο ι ώς τήν 
είσοδο τοΰ άλλου σπηλαίου, κι ' έπειτα άπό

μισή ωρα, ή δεσποινίς Έ λβ ίρα  θά  παίξη  
κι’ αύτή τόν ρόλο της. θά  πλησιάση πρός  
τόν τοίχο καί θά  φωνάξω μ ’ δλη της τήν 
δύναμι « Τ ά  Γίν!, Τά Γ ίν !». Οΐ Κινέζοι ευ 
κολόπιστοι, άκούοντας αύτή τήν προειδο
ποίησή πού θ ά  εϊνε σάν νά βγαίνη μέσα  
άπό τήν γή, θά  φαντασθοΰν πό)ς ό διάβο
λος αυτοπροσώπως έρχεται νά τούς τιμω-  
ρήση γιά τά κακουργήματά τους. Θά προσ
παθήσουν νά ξεφύγουν, άλλά μόλις ξεπρο
βάλουν άπό τήν σπηλιά θά  μας βροΰν 
μπροστά τους. Τότε θά  εϊνε γιά μας το 
εύκολώτερο πράγμα  νά τούς ουλλάβουμε 
γιατί άπό τόν τρόμο τους δέν θά  άντιστα- 
θοϋν καθόλου, καί θά  γίνουν α ιχμάλω
τοί μας.

—  'Ά ς  μ ή  χάνουμε λοιπόν καιρό, διέκοψε 
ή Έλβίρα, πού εϋρισκε τό σχέδιο αύτό  
θαυμάσιο. Φύγετε γρήγορα καί σέ μιά  
ωρα ακριβώς θ ’ άρχίσω έγώ νά μιμούμαι  
τήν φωνή τοΰ Τά Γίν. . Σας βεβαιώ πώς  
διασκεδάζω άπό τώρα.

Κ Γ  άπό τόν ενθουσιασμό της ή Έ λ β ί 
ρα, π α ρ ’ ολίγον ν’ άρχίση  να χορεύη, άλλά 
ή μητέρα της έσπευσε νά τής δείξη μέ  τό 
δάκτυλο τόν τοίχο, σαν νά χής έλεγε’, πρό
σεξε, γιατί μ π ο ρ ε ί  νά μάς ακούσουν, κ ι ’ ά
μέσως ή νέο. συγκρατήθηκε.

'Ε μ ε ίς  έξ άλλου βγήκαμε άπό τήν κρύ
πτη  μας καί δ ιευθυνθήκαμε πρός τήν σ π η 
λιά τών Κινέζων, χωρίς διόλου πιά νά λαμ
βάνουμε τά μέτρα μας γιά νά μ ή  μάς δοϋνε.

'Όποιος κ ι ’ αν μάς έβλεπε βέβαια δέν 
θά ίφανχάζετο πώς κά ιω  άπό τήν μεχεμ-  
φίεσί μας  έκρύβοντο σωστοί άνθρωποι.  
“Ισως νά μά ς  έπερνε γιά προϊστορικά θ η 
ρία, γιά φαντάσματα, ή γιά δτι αλλο πιο 
παράξενο, μπ ορείτε  νά φαντασθήτε

"Οταν στό τέλος φθάσαμε  στό άνοιγμα  
τής σπηλιάς σταματήσαμε καί ό Ρολάνδος 
μοϋ έκανε νόημα  νά γεμίσω τό περίστρο
φό μου, κ ι ’ έπειτα έκύχταξε τό ρολόϊ του 
καί σηκώνοννας ένα δάκτυλο, μ ’ έκαμε νά 
καταλάβω πώ ς δέν μάς άπέμενε πιά παρά 
μόνον ένα λεπτό.

“Εξαφνα ό ογκόλιθος πού έκλεινε τό ά
νοιγμα περ ιστράφηκε απότομα κι ε ίδαμε  
νά ξεπροβάλλουν δύο κίτρινα μούτρα άλλοι- 
IX)μένα. άπό τόν τρόπο, δύο κεφάλια Κ ινέ -  
ζιον μέ  τά μάτια  σέ άπογνωσι, μ έ  τά χε ί
λια πού έτρεμαν.

“Οταν πιά μάς είδαν καί μάς μπροστά  
τονς ό καθένας μ π ο ρ ε ί  νά φαντασθή τί

έγεινε.
Δέν εϊχαν π ιά νήν δύναμι οΰτε νά κινη

θούν, μόνον έπεσαν γονατιστοί χάμω  κ ι ’ άρ
χισαν νά κάμουν ένα είδος μετάνοιες κτυ-  
πώντας τό έδαφος μ ε  τό μέτω πό χους.

Δέν χρειάσθηκε βέβαια νά κοπιάσουμε  
γιά νά τούς δέσουμε, νά τούς κλείσουμε  
τά μάτια  καί νά τους μεταφέρουμε μέσα  
στήν σπηλιά.

Κ ι ’ ά π ’ εκείνη τή  στιγμή οΰτε τσιμουδιά  
δέν έβγαλαν, σαν νά τό είχαν πάρει άπό- 
φασι πώ ς ό φοβερός Τά Γ ίν  τούς ετιμω-  
ροΰσε γιά τά έγκλήματά τους, καί ποιός ξέ
ρει τί εσκόπευε άκόμη νά τούς κάμη  νά 
μαρτυρήσουν.

Ό  Τά  Γ ίν  δμως πού εϊχε ά?.λα σχέδια, 
άρκέσθηκε εις τό νά τούς εγκαταλείψη μ έ 
σα στήν σπηλιά, σέρνοντας απο τιισω τους  
τόν ογκόλιθο, τοΰ όποιου τόν χειρισμό τόν 
έγνώριζε καθώς φαίνεται.

Μόλις βρεθήκαμε έξω έσπεύσαμε νά πε- 
τάξουμε τά κουρέλια πού φορούσαμε και 
τρέξαμε πρός τήν άκτή.

Τά σωριασμένα ξΰλα δέν περίμεναν παρά  
τήν σπίθα πού τούς εχρειάζετο για να π α ί
ξουν τό ρόλο τους στήν τραγωδία.

Ή  πρώ τη  μας δουλειά ήταν νά βάλουμε  
κατά μέρος τούς τενεκέδες μέ  τήν βενζίνα  
πού θά μας χρησίμευε ίσως αργότερα.

’Έ π ε ι τ α  ό Ρολάνδος ξεχώρισε όσες σα
νίδες τοΰ φάνηκαν καλλίτερες καί τίς  μ ε 
ταφέραμε στήν είσοδο τής σπηλιάς μοζ,  
καί σκορπίσαμε τελειωτικά δτι άπέμενε  
στή θάλασσσα.

Ό τ α ν  δλα ήσαν έν τάξει άρκετά κουρα
σμένοι, πήραμε τό δρόμο προς τα πισω. Η  
Έλβίρα πού μάς περίμενε σκαρφαλωμένη  

σ ’ ένα βράχο πού προεξείχε, ]μάς χαιρέ
τησε μ ’ ένθουσιαμό άπό μακρυα.

—  Τί χαριτωμένη κοπέλλα, ψιθύρισε ο 
ξάδελφός μου... ή δύστυχη δμως, εϊνε π ιό  
αξιολύπητη κ ι ’ άπό μάς... θά  κάνω τ ά  ά -  

δΰνατα δυνατά γιά νά την σωσω απο ι α  
χέρια αυτών τών π ε ι ρ α τ ώ ν . . .  φθάνει...  
άλλ’ δχι εϊνε αδύνατο, θά  ζησουμε, πρέπει  
νά ζησουμε, άκοΰς Γεράρδε; δέν έχουμε δι
καίωμα  νά πεθάνουμε...

— Ν α ί, ναί, άκοΰυ), καί... καταλαβαίνω.
'Η  Έ λβ ίρα  έσπευσε πρός χό μέρος μας.

Τό βλέμμα της ήχαν ζωηρό φαινόταν εν
θουσιασμένη άπό τό κατόρθω μα μας.

— Μ πορείτε  νά είσθε υπερήφανοι, μάς ε ί 
πε, έκάματε μιά καλή πράξι \ Ακολουθεί)



;ρ ι π β τ ι [a s  γ α τ ο ύ λ α :

Ή  Ψιψίνα εφόρεσε το πιο ώραΐο της 
φόρεμα κι’ ετοιμάσθηκε γιά νά πάη νά 
εύχηθή τδν θείο της τον Τόμυ που είχε  
τήν γιορτή του.

Μά ό θείος ελειπε καί ή Ψιψίνα κά
θεται σέ μιά πολυθρόνα καί περιμένει 
ετοιμάζοντας τήν ώραία φράσι πού θά 
τοΰ έλεγε μόλις θά ερχόταν.

Περνοΰν μερικά λεπτά και ή Ψιψίνα 
αρχίζει νά βαρυέται.

βλέπει πουθενά πουλί. Τι παράξενο 
πράγμα !

Κ ι’ δμως ή φωνή φαίνεται νά βγαί- 
νη άπδ κάποιο κουτί ποΰ είναι καρφω
μένο στδν τοίχο κι’ εχει κρεμασμένα 
δύο πράγματα σάν κουκουνάρες.

'Ως τώρα είχε ακούσει νά μιλάνε γιά  
κλουβιά πουλιών, μά γιά κουτιά ποτέ.

’Ασφαλώς Ιντούτοις μέσα κεΐ βρίσκε
ται τδ πουλί ποΰ φώναξε.

— Ά ν  έκανα, σκέπτεται, καμμία βόλ
τα στήν τραπεζαρία;

Καί ξάφνου στέκεται μπροστά στδ 
μπουφέ !

— Τί νά έχουν άραγε αύτά τά βάζα; 
Μήπως έ'χουν γάλα; Ά ν  τδ ήξερα !

Μά καί νά είχαν γάλα, τδ μπουφέ εί
νε κλειστό ετσι ή Ψιψίνα κυττάζει μό
νον καί γλύφεται...

’Έξαφνα ενας κρότος τήν κάνει νά τι- 
ν α χ θ η !

Είνε μιά φωνή ! μιά φωνή πουλιοΰ!
Καί φωνάζει: «Κουκοΰ! Κουκοΰ!»
Αύτδ τήν κάνει νά ξεχάση τά βάζα, 

γιατί καθώς είνε γνωστδ δλες οί γάτες 
τρελλαίνονται γιά τά πετούμενα.

Κυττάζει τριγύρω, ψάχνει, μά δέν

Πώς ήθελε νά τδ ίδη !
Ή  Ψιψίνα λοιπδν σκαρφαλώνει σ’ 

ενο σκαμνί γιά νά ίδή πιδ καλά καί κα
θώς δέν βλέπει τίποτε πέρνει ενα μπα
στούνι καί κτυπάει τδ κουτί. Στήν αρχή 
σιγά, μά άφοΰ δέν βλέπει άποτέλεσμα  
κτυπά πιδ δυνατά ώσπου τδ μπροστινδ 
μέρος τοΰ κουτιοΰ σπάζει καί γίνεται 
κομμάτια ένώ ενα πουλάκι πηδά άπει- 
λητικά στδ κεφάλι τής Ψιψίνας φωνά- 
ζοντα ς: «Κουκοΰ ! Κουκοΰ!» . .

Ή  Ψιψίνα κατατρομαγμένη ποΰ 
πρώτη φορά βλέπει τέτοιο παράξενο 
πουλί φεύγει κι’ άκόμη φεύγει ξεχνών
τας άπδ τδν φόβο της καί τδν θειο της 
Τόμυ καί τήν γιορτή του.

ΛΝΑΔΙΑΖΚΕΔ ΑΖΙ
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cJ  α α ω νικ ά  εδιμα

Ή  σημερινή Ίαπω νέζα  δεν μοιάζει διο- 
λου μέ τήν παληά Ντύνεται Ευρωπαϊκοί, 
παίζει τέννις, πηγαίνει στο Πανεπιστημιον 
και εν γένει παρακολουθεί καθε προοδον με 
μεγάλο ενθουσιασμό, γιατί δέν θέλει νά 
υστερεί σέ τίποτε απο τήν Ευρωπαία.

Έ δ ώ  και πενήντα χρόνια άκόμη ή ’Ιαπω 
νία έμοιαζε μέ τή Γαλλία τοΰ μεσαίωνος, 
άλλά τώρα μπορεί νά συγκριθή μέ τά πιό πο
λιτισμένα κράτη καί τό ναυτικό τής Ια πω 
νίας τό φοβάται άκόμη και ή ’Αμερικής

Ή  ’Ιαπωνία δέν είχε οΰτε εργοστάσιά 
ούτε βιομηχανίες καί τώρα κάνει εξαγωγές 
σέ δλα τά σημεία τοΰ όρίζοντος καί συνα
γωνίζεται όλη τήν Ευρώπη καί τήν ’Αμερική.

Ό  πληθυσμός τής ’Ιαπωνίας έτριπλα- 
σιάσθη τά τελευταία χρόνια και οι Ιάπωνες 
δλοι άπό τόν μικρότερο ώς τόν πιό μεγάλο 
μιά φιλοδοξία έ'χουν νά γίνουν ή πρώτη δΰ- 
ναμις τοΰ κόσμου.

Αυτό όμως δέν εμποδίζει νά τηροΰν πάν
τοτε ώρισμένά έθιμα.

Ή  βεντάλια στήν ’Ιαπωνία πρέπει νά ξέ
ρετε πώς παίζει έ'να σπουδαίο ρόλο στήν 
καθημερινή ζωή τών κατοίκων της. Ε ινε 
για κάθε ’Ιάπωνα, γιά κάθε Ίαπω νίδα  ένας 
αχώριστος σύντροφος.

Ε π ικ ρ α τε ί έκεΐ ή συνήθεια όταν πηγαί
νετε νά έπισκεφθήτε μιά οικογένεια, νά 
προσφέρετε μικρά δώρα a ta  διάφορα μέλη 
τής οίκογενείας πού σάς δέχεται.

Τά δώρα λοιπόν αυτά οι οίκοδεσπόται 
πρέπει νά τά δέχωνται έπάνω σέ μιά βεντά
λια εϊτε χάρτινη, είτε ξύλινη, είτε άπό έλε- 
φαντοστοΰν.

Ή  Ία π ω νίδα  δέν αποχωρίζεται ποτέ τήν 
βεντάλια της, δσο γιά τούς διδασκάλους, τήν 
χρησιμοποιούν όπως στά δικά μας τά σχο
λεία τόν χάρακα.

"Οταν εξ άλλου σ’ έ'να κατάδικο υψηλής 
καταγωγής παρουσιάσουν μιά βεντάλια ε
πάνω σ’ έ'να δίσκο, αύτό σημαίνει ότι έ'φθα- 
σε ή στιγμή τής έκτελέσεως τής ποινής του.

Τέλος είς τά ξενοδοχεία, ό ξενοδόχος 
σπεύδει νά προσφέρη είς τούς πελάτας του

βεντάλιες, έπάνω εις τις όποιες βλέπει κα
νείς τά ώραιότερα τοπεΐα  τής χώρας τών 
χρυσανθέμων, άκριβώς όπως είς άλλες/χώ
ρες προσφέρονται οί κάρτες.

Τ ά  aetpvjioyova  βζην άργη ιότηζα .

Στήν πολιορκία τής ’Αμβρακίας τό 189 
Π . X . επειδή δέν κατώρθωναν οί Ρωμαίοι 
νά καταλάβουν τήν πόλιν άπεφάσισαν νά 
σκάψουν μία υπόγειο σήραγγα πού διαπερ
νούσε τά τείχη καί εφθανε στό κεντρον 
τής πόλεως. Μέ όλες τίς προφυλάξεις όμως 
πού έπερναν αυτοί πού έσκαπταν οί πολιορ- 
κημένοι άντελήφθησαν τίς ενέργειες  ̂τού 
έχθροΰ καί άρχισαν νά ενεργούν καί αυτοί. 
Έ στησα ν εκεί πού θά κατέληγε ή υπόγειος 
σήραγξ έ'να καμίνι όπου έκαιαν πτερά που
λιών καί μέ έ'να μεγάλο φυσερό κατώρθω- 
σαν νά διοχετεύουν τόν μολυσμένο αύτο 
καπνό πρός τό μέρος τών Ρωμαίων. Σ ιγά  
σιγά ή υπόγειος σήραγξ έγέμισε καί οί πο- 
λιορκηταί άρχισαν νά παθαίνουν άπό ασφυ
ξία. 'Ωστε καθώς βλέπετε ή σύγχρονος έπι- 
στήμη δέν έκανε άλλο παρά νά τελειοποίη
ση τάς παλαιάς μεθόδους πού ήσαν αρκετά 
άποτελεσματικές καιά περισσότερον λογον 
άφοΰ οί Ρίομαΐοι δέν ήσαν εφοδιασμένοι 
μέ άσφυξιογόνες μάσκες.

'δ ΐβόρμαζο Τ ηΛ εφ ω νον

"Υστερα άπό τόν άσύρματο τηλέγραφο 
έχουμε τό άσύρματο τηλέφωνο. Τά πρώτα 
πειράματα έγιναν στήν ’Αμερική άπό τόν 
δόκτορα Mail Ban πού κατώρθωσε νά τηλε- 
φωνήση μή άσύρματο τηλέφωνο σε απόστα
ση 80 χιλιομέτρων.

Ε π ειδ ή  δέ ό λόγος περί τηλεφώνου ας 
μή παραλείψωμε νά άναφέρωμε καί μία πρα
κτική τελειοποίησι πού έφηρμόσθη γιά 
πρώτη φορά στήν ’Αγγλία. Πληρώνοντας 
ενα πολύ μικρό ποσόν τόν μήνα οί συνδρο- 
μηταί τηλεφώνου είς τό κέντρον, μπορούν 
νά είναι βέβαιοι ότι ένα δυνατό κουδούνισμα 
θά  τούς κάμη νά ξυπνήσουν τήν ώρα πού 
θέλουν νά ξυπνήσουν, άν δέν έ'χουν υπηρέ
την στό σπίτι νά τό κάμτ).



3£%νέκδοζα
SYlia σωτήριος, έφεύρεσια

Ε ις τό Μεξικό κάποτε, ενας καταδικασμέ
νος είς χθάνατον, τήν έγλΰτωσε ύπό τάς ε
ξής συνθήκας:

*0 κατάδικος κα θ’ δλη τήν διάρκεια τής 
φυλακίσεώς του είχε τηρήση ά'μεμπτο δια
γωγή, δχι δέ μόνον αυτό, άλλά ολίγον κατ’ 
ολίγον επεδόθηκε σέ επισταμένη μελέτη έπ'ι 
τής αεροπορίας καί επειτα άπό ολίγον και
ρό άνεκοίνωσε στόν δικηγόρο του δτι ειχε έ- 
φεύρη ενα νέο σύστημα άεροπλάνου εξαιρε
τικά τελειοποιημένο.

Ό  δικηγόρος άνέφερε τό γεγονός είς τόν 
'Υ πουργό τής Δικαιοσύνης καί ό Υ πουργός 
τής Δικαιοσύνης εσπενσε νά τό άναφέρη εις 
τόν πρόεδρον τής Δημοκρατίας.

Ή  μελέτη τοΰ καταδίκου έτέθη ύπό τήν 
κρίσιν ειδικών, οι όποιοι άπεφάνθησαν δτι 
παρουσίαζε εξαιρετικό ενδιαφέρον.

Κ ι’ ετσι ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας ε
δωσε χάρι είς τόν κατάδικο διότι, είχε δείξει 
τήν μετάνοιάν του, κα{)ιστάμενος χρήσιμος 
στόν τόπο του.

Ή  ποινή του έμετριάσθη είς είκοσι ετών 
φυλάκισιν, κατά τό διάστημα δέ αύτό τοΰ 
προσεφέρθησαν δλα τά άπαιτοΰμενα μέσα 
διά νά συνέχιση καί τελειοποιήση τήν εφεΰ- 
ρεσί του.

'ΉρεΛάδα και το ωοάή/Ιατο

"Ενας γεωργός πήγε σ’ έ'να κατάστημα 
ν ’ άγοράση διάφορα εργαλεία γιά τό κτήμα 
του καί ό καταστηματάρχης τοΰ επαρουσία- 
σε άνάμεσα στ’ άλλα καί έ'να ποδήλατο.

— Τό ποδήλατο, τοΰ έ'λεγε, ού'τε σκουριά
ζει ούτε φαγί θέλει καί θά  μπορήτε άνεβαί- 
νοντας πάνω σ’ αύτό νά τριγυρνάτε στό 
κτήμα σας χωρίς νά'κουράζεσθε.

— Ναί μά προσθέντοντας λίγα άκόμη λε
πτά, μπορώ νά πάρω μιά άγελάδα.

— Μά δέν θά μπορείτε μέ τήν άγελάδα 
σας νά τριγυρνάτε τό κτήμα σας.

—"Οπως δέν θά μπορώ καί ν ’ άρμέγω 
τό ποδήλατο.

έ/ΐαιδικό cTejio
"Ενας επισκέπτης κτυπά τήν πόρτα ενός 

γνωρίμου του.
Ό  ύπηρέτης ερχεται ν’ άνοιξη, καί σύμ

φωνα μέ τίς οδηγίες πού ε'λαβε λέγει δτι ό 
κύριός του έξήλθε.

— Πότε θά  έπιστρέψη, έρωτα ό επισκέ
πτης.

— Μιά στιγμή παρακαλώ, νά τόν έρωτήσω.

'^ /δέα μ ουσ ικ ής
Ό  Κουφιοκεφαλάκης πήγε ύπάλληλος σέ 

μουσικό κατάστημα.
"Ενας πελάτης μπαίνει μέσα καί τόν 

ρ ω τά :
Σ ας παρακαλώ ... πωλεΐτε κομμάτια τοΰ 

πιάνου ;
Καί ό Κουφιοκεφαλάκης :
Δυστυχώς δχι.., μόνον πιάνα ολόκληρα

έ ϊ ΐε ρ ι  δυναμικής.
’Ενώπιον τοΰ Κουφιοκεφαλάκη γίνεται 

λόγος περί έκτροχιάσεως καί καταστροφής 
άτμομηχανής δυνάμεως 300 ίππω ν.

Καί ό Κουφιοκεφαλάκης μετά συγκινή- 
σεως έρωτά.

— Τά κακομοίρα τά άλογα ! σκοτωθήκαν 
δλα;

* * *

8 ις  τάς φυλακάς.
"Ενας φ ιλάνθρω πος κύριος έπισκεφθείς 

τάς φυλακάς τών εφήβων καί ίδών έ'να νέον 
φυλακισμένον, τοΰ οποίου ή φυσιογνωμία 
εδείκνυε άγαθήν ψυχήν τόν έρωτά .’

— ’Εσύ, μικρέ μου, γιατί βρίσκεσαι έδώ 
μέσα ;

Καί ό φυλακισμένος μέ δακρυσμένα μάτια. 
— Μ ’ έ'φεραν, άφεντικό, δεμένον δύο χω

ροφύλακες.

Τ ά  μοϋτρα τοϋ 9 ί  ίκου
'Η  μαμά: Μά πώς λέρωσες πάλι τά χέ

ρια σου, Νίκο;
Τ ί επιασες;
Ό  Ν ίκος: Δέν έ'πιασα τίποτε, μαμά... 

μόνο θά  λερώθηκα, φαίνεται, πού έ'τριψα 
τά μοΰτρά μου...

Η  Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ  ΤΙΪΝ ΦΙΑΟΝ ΜΑ

"ΞΗ έΜ άννα

«Χαρισμένο οτι/ στοργή
τ»7ϊ μάννας μον»

Μάννα... Μιά λέξι, ένα ολό
κληρο ποίημα, ενα γλυκό Καλο 
τραγούδι... Μίλεϊς, καί τά μά
τια σου κυττοΰν με λατρεία κ ι’ 
άνείπιοτα συναισθήματα θ υ μ ια τί
ζουν μέ τή γλυκειά λέξι τό ε ί 
δωλο τής αγάπης σου... Χ αρού
μενα γελαστά σέ θαυμάζει καί 
σέ περιλούζει άπό τά μάτια τής 
•ψυχής της μέ τή μεγάλη της 
άγάπη, ποΰ μόνο αύτή ξέρει νά 
δίνη... Ά γά π η  τής μάννας... 
θεϊκό άποστάλαγμα άνείπωτης 
αγάπης, παραδεισένια καλωσύ- 
νη, νανούρισμα άγγελόμορφο, 
χωρίς τελειωμό...

Μάννα... Πόσες φορές δέν έν- 
νοιωσα στόν ελαφρό ύπνο μου 
τήν αναπνοή σου καί τά άπαλά 
φιλιά σου, δέν έννοιωσα τά λα- 
τρεμμένα μάτια τής ψυχής σου 
νά μ’ αγκαλιάζουν μέ τήν ανεί
πωτη άγάπη σου... Πόσες χει
μωνιάτικες νύχτες, ανήσυχα νά 
σηκώνεσαι καί νά με σκεπάζης 
μέ πιό ζεστά σκεπάσματα...Καί 
πόσες φορές δέν μούσκεψες τό 
προσκεφάλι μου άπό δάκρυα στό 
πλημμύρισμα τής στοργής σου, 
σάν κοιτιόμουν άς'ρωστος καί 
συντρόφευες κουραστικά τόν άρ
ρωστο ϋπνο μου.

Μάννα. . λέξι γλυκειά. π ’ άν- 
τηχεϊ σάν κάποιο αρμονικό τρα
γούδι. Καμμιά άλλη λέξι σάν κι* 
αύτή δέν μιλάει έτσι εκφραστι
κά στή ψυχή...

Μάννα. . Μ έσ’ στή παιδική 
ψυχή μου βασιλεύεις κ ι’ είσαι 
ό αιώνιος γλυκός προστάτης της. 
Μέ τό παιδικό μυαλό μου γύρε
ψα νά τραγουδήσω τή στοργή 
σου κι’ ε1ν.ιι αύτό γιά μένα μιά 
χαρά καί μιά λύπη, πού δέν 
βρίσκω τά λόγια τ’ άνείπωτα, 
χαρακτηριστικά τής απέραντης 
λατρείας σου...

Κι’ όμως αύτά μου τά λόγια 
στά χαρίζω, γιατί τάγραψα δα
κρύβρεχτα... Ε ίνε τά λόγια τής
ψυχής···

Ρ ο ΰ ν τ ι

ίΤΗΛΗ KAADH ΠΡΑϊΕΟΗ 1

1 ίΗΤΙΜΙ! Ill It nullll

Ό  αγέρας σφυρίζει. Ή  
βροχή πέφτει με δύναμη. 
Ε ίνα ι νύχτα κι’ οί άνθρω 
ποι πού έχουν άπομείνει 
στόν δρόμο τρέχουν νά 
γυρίσουν γρήγορα στά 
σπίτια τους. Μά αύτός έ
δώ ό ζητιάνος τής γωνιάς 
δέν τό κουνάει βήμα.

Ή  βροχή πέφτει μέ δύ
ναμη στά ροΰχα καί στό 
ζαρωμένο πρόσωπό του. 
Κ αί εκείνος σέρνεται κά
τω άπό ενα μπαλκόνι. Μά 
βρέχεται κι’ έκεΐ.

Τό χέρι του τό έχει. 
πάντα απλωμένο καί ζη- 
τεϊάπό  τόν κάθε γρήγο
ρο διαβάτη ελεημοσύ
νη. Μά ποιός νά σταθή 
σέ τέτοια βροχή νά τόν 
βοηθήση ; Κανένας !..,Ό 
μως αυτός πέρνει ολοένα 
δύναμη καινούργια καί 
φ ω νάζει: «Ελεημοσύνη,
ελεημοσύνη ! Χριστιανοί, 
έλεημοσύνη».

Νά, δμως, ένα παιδάκι 
μόλις 14 έτών, πού κάθε
ται στό απέναντι σπίτι, 
ακούσε τήν φωνή, βγήκε 
καί πήρε μέσα στή ζεστή 
κάμαρά του τόν γέρο. Τοΰ 
εδωσε παληά ροΰχα τοΰ 
πατέρα του γιά  ν’ άλλάξη, 
διότι τά δικά του ήταν 
βρεμένα Τοΰ έβαλε έπ ει
τα φαγί αρκετό καί έ
φαγε.

Ό  ζητιάνος ευχαριστεί 
τό καλό παιδί καί τό κυτ- 
τάζει μέ απορία.

Ό  μικρός καταλαβαίνει 
τή σκέψι του.

— Π αππού, τοΰ λέει, α ι
σθάνομαι τόν πόνο σου 
πιό δυνατά άπό κάθε άλ
λον.

— Κάτσε απόψε στό σπί
τι μας, ξεκουράσου, κοι
μήσου, κι’ αΰριο μέ τόν 
ήλιο ξαναπέρνεις τό δρό
μο σου.

Κ. Β λα χό π ο υ ίο ς

3ΥΙετά τϊι ό όση τοϋ iiJ io v

Ο ήλιος έχει δύσει πρό πολ- 
λοΰ καί ένα ρόδινο χρώμα έχει 
σκεπάσει τόν ’Αττικό ούρανό. 
Σ τη  δυση ό ούρανός έχει ένα 
βαθυκόκκινο χρώμα πού τοΰ χά
ρισε ο ξανθός Φοίβος σάν τε
λευταίο χαιρέτημα, άφοΰ όλη 
τή μέρα ταξείδευε πάνω του μέ 
τό λαμπρό του αρμα. Τή μυστη
ριώδη ησυχία τήν διακόπτουν 
διάφοροι θόρυβοι, μέσα στούς 
οποίους ξεχωρίζουν οί καθαρές 
φωνές τών παιδιών καί τό ά- 
θώο τούς χαριτωμένο γέλιο. 
Τ ά  πουλιά τονίζουν τό τελευ
τα ίο  καί πιό γλυκό τραγούδι 
τους στόν Πλάστη τών όλων καί 
στόν ξανθό Φοίβο πού σκόρπισε 
όλη μέρα μέ τίς ζίοογόνες α χτ ί
δες του τήν χαρά τής ζωής. Σέ 
λίγο παύουν κι’ α ύ τ ά ! "Ενας 
γλυκός πέπλος μυστηρίου απλώ 
νεται στή φύση. Τό φώς τής 
ήμερας σ ιγά—σιγά χάνεται εν
τελώς κι’ ένα—ένα τ’ άστρα αρ
χίζουν νά έμφανίζωνται στόν 
καθαρό ουρανό.

Κάρυά τις

* * *

*έ%νέκόοτα

Μία φορά είς ένα μέρος 
συνηντήθησαν δύο άνθρωποι καί 
έγιναν αχώριστοι φίλοι, άλλά ε ί
χαν τό έλάττωμα κΓ οί δύο νά 
λένε ψέμματα καί ψέμματα τε
ρατώδη.

"Αρχισε μία στιγμή ό ένας 
νά διηγείτα ι ε ΐ; τόν άλλον τό 
υπερβολικόν ψΰχος τής Σ ιβη
ρίας.

—’Αρκεί νά σοΰ πφ  φίλε μου 
ό ,τ ι όταν, ήμουν πέρυσι είς τήν 
Σιβηρία τό κρύο είχε φθάσει 
τόσο πού έπάγωνε τό οινόπνευ
μα!»

— «Αύιό δέν είνε τίποτε, άπήν
τησε ό άλλος, μία φορά ποΰ 
είχα πάει στό Βόρειο Πόλο γιά 
έξερενήσεις πήγα ένα βράδυ νά 
σβύσω τή φωτιά τής λάμπας 
καί δεν έσβυνε αν μαντέψης γ ια 
τί; Ε ίχε παγώσει ή φωτιά!!!.,..» 

« Ε λλ η νόπ ουλ ο»



Ο  τυφΛος»

Σέ μιά γωνιά ενός δρόμου 
τή ί γειτονιάς είνα ι ένας «τυ
φλός» χρόνια τώρα ζητάει ελεη
μοσύνη.

Ε ίνα ι γνωστός σ’ όλους τους 
διαβάτες.

Κ άθε πρω ΐ μιά σκελετωμενη 
γρηά τόν γέρνει στή γωνιά καί 
τό βράδυ έρχεται καί τόν πέρνει.

Γεννήθηκε τυφλός καί ζ ε ΐ σ’ 
έναν κόσμον άλλοιώιικο άπ α υ 
τόν ποΰ ζοΰν οσοι έχουν το φώς 
τους. Αύτό τό νοιώθει καλά γ ι ’ 
αύτό καί α ισθάνεται τήν καρδιά 
του ραγισμένη άπό τον πόνο κι 
άπό τήν κρυφή πληγή της.

Σ ιγά  σ:γά χάνεται κάθε γλυ- 
κειό ελπίδα, n ■ ,

Τ ί κι-ρδιζει άν έχει όλες τις 
άλλες αισθήσεις του;

Τό φώς τού λείπει, δλα τού 
λείπουν. ’Ακούει τούς άλλους νά 
μιλούν γ ιά  τίς ολόχρυσες τού ή 
λιο» άχτιδες, πού φέρνουν τήν 
ήμέρα. ’Ακούει τή ζωή, τη κίνη- 
σι ιώ ν  ανθρώπων. Καταλαβαί
νει πώς αύτό τό λενε ήμερα ό
σοι έχουν τό φώς τους. Μά εκεί
νος δέν μπορεί νά νοιώση τί 
είνα ι ήμέρα. Μιλούν οσοι έχουν 
ιό  φώς γιά τήν ομορφιά τής ά- 
νοίξεω ί, γιά  τα λουλουδια της, 
γιά  ρυάκια πού κελαρύζουν. Μι
λούν γιά τή θάλασσα, γιά ιά  πο
τάμια, γιά  τά νερά, για  τ’ ά
στρα τ ’ ούρανού. Γ ιά  ένα σωρό 
τέτοια πράγματα ακούει τούς 
άλλους νά μιλούν, καί αύτός α 
ναστενάζει.

Τ ίποτε ά π ’ όλα αύτά δέν κα
ταλαβαίνει. Έ ν α  ατέλειωτο σκο
τάδι τού κρύβει κάθε ομορφιά 
τοΰ κόσμου.

Σκοτάδι! Κ αί τώρα τόσα χρό
νια  ό τυφλός κάθεται στήν ίδια 
γωνία τοΰ δρόμου, καί μέ φωνή 
γεμάτη πόνο, φω νάζει τούς δ ια 
βάτες, ζητώ ντας ελεημοσύνη...

'Α ντώ νιος  Βασ. Μ αργαρίτης

* * *

Ή τ α ν ε  δειλινό τοΰ Γενάρη.
Πελώρια κατάιιαυρα σύννεφα 

κυλούσαν άπό δλα τά σημεία 
τοΰ ορίζοντα καί μαζεύονταν τό 
ένα κοντά στό άλλο στά γύρω 
βουνά.

Τ ά βουνά χιονισμένα, τά σπί
τια  χωμένα μέσα στό χιόνι έμοια
ζαν μέ πρόβατα ποΰχαν βγή στή

βοσκή. Τό Κάστρο ψηλά στήν 
πόλι φάνταζε σά χάρος.

Τά δένδρα γυμνά έμοιαζαν μέ 
κοκκαλιάρικα χέρια πού προσπα
θούσαν νά πιάσουν τό ά'πειρο.

Τ ά τζάκια καθώς έβγαινε ό 
καπνός κατάμαυρος σάν πίσσα 
ήταν ίδ ια  μέ φουγάρα πλοίων ή 
τραίνων πούφευγαν άπό σταθμό 
ή λιμάνι.

Οί άστραπε; σάν πελώρια φ ε ι
δία κυνηγούσαν ή μιά τήν άλλη 
καί ϋύλάκωναν τόν ούρανό.

Ό  αγέρας μούγκριζε σάν λυσ
σασμένο.. "Α νθρωποι, ζώα, α υ
τοκίνητα, κάρρα, έτρεχαν σάν 
δαιμονισμένα,σάν νά τ’άπειλοΰσε 
κάποιας μεγάλος κίνδυνος, σάν 
νά είχε φ τάσει ή «δευτέρα π α 
ρουσία». Οί γρηοΰλες ε ίχα ν βγή 
γιά  νά μαζέψουν τίποτε φρύγα
να, γ ιά  νά ζεστάνουν τά παγω 
μένα τους κορμιά. Τ ά  πουλιά 
τρομαγμένα έτρεχαν νά κρυ
φθούν, βγάζοντας τίς πιό στρίγ- 
λικες φωνές. Τό ποτάμι κυλού
σε μέ όρμή σάν ν ' άθελβ κι’ α ύ 
τό νά κρυφθή σάν ν’ άθελε να 
πέση στήν αγκαλιά τής μάνας 
του. Οί καμπάνες στά καμπανα
ριά χτύπαγαν μονάχες τους σάν 
σφύριζε άπάνω τους ό άγέρας 
καί σκόρπαγαν παντού νότες 
τραγικές.

Θεόφιλος Κ . Ά ρ ισ τ ό π ο υ λ ο ς

Hi* Κ

έΰ ό β ο  μ ' ά ρ έβει! ..

Πόσο μ 'αρέσουν ή στιγμές πού 
[σβύνει

σιγόγλυκα ή μέρα άποσταμένη, 
κ ι’ άπ’ τοΰ ήλιοΰ τήν τόση φλόγα 
κάτι στό βάθος μόνον απομένει!..

Κι’ οί άνεμοι γοργόφτεροι θά 
[φέρουν

τής νύχτας τά παρήγορα σκο
τά δ ια ,

καί κάθε μιά ψυχούλα πονεμένη 
θά  γαληνέψουν μ ’ άπαλένια χά-

[δια.
*
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Πόσο μ' αρέσει κάθε τέτοιαν ώρα 
πού λίγο άχνόφωτο μένει χυτό, 
στά πέλαγα τοΰ ονείρου νά πλα- 

[νιέμαι,
κ ι’άγάλια  σ’ άλλους κόσμους νά 

[πετώ!...

Μιχ. Γ . ΙΙα π .

*SfC civ ο ι}  n cspo6dJJet

Τ ά χιόνια λυώνουν στά βουνά 
Κ ι’ ή άνοιξη προβάλλει 
Καί σάν παρθένα τριγυρνά 
μέ τά γλυκά της κάλη.

Καί τά πουλάκια κελαϊδοΰν 
Σέ δάση άνθισμένα 
Κ ι’ οί πεταλούδες χαιρετοΰν 
Τά ρόδα τ ’ άνοιγμένα

Τά χελιδόνια στήν πα ληά 
Φωλιά γυρίζουν πάλι 
Καί τραγουδούν χαρούμενα 
Τής άνοιξης τά κάλλη.

Κ- Β λ αχόπουλου

* * *

« Τ ά  «' 8 η νόωο vJa  »

Ξυπνώ πρω ΐ τήν Κυριακή 
κι’ ευθύς βγαίνω στό δρόμο 
κι’ δλο κυττάζω δώ κ ι’ έκεΐ 
νά ϊδώ τόν ταχυδρόμο.

** *
Ν άτος! «Ελληνόπουλα» κρατεί., 
τρέχω καί τοΰ τ ’ αρπάζω 
καί τά άνοίγω στήν στιγμή 
κ ι’ άρχίζω νά διαβάζω.

Έ τ σ ι  περνά ή Κυριακή, 
καί τά «Ελληνόπουλα» μου 
χαρούμενα καί ποθητά 
εύφραίνουν τήν καρδιά μου.

** #
Μ’ αν δέν τά  λάβω, ανιαρή 
μοΰφαινβται ή μέρα 
και περιμένω πώς και τί 
ώς που ναρθή ή Δευτέρα.

Ά φ ρ ο σ τε φ α ν ω μ έ ν ο  xvua

* * *

cΤιά νά cTejaze
Ό  πατέρας δίδει στόν Γ ιαν

νάκη 10 καραμέλλες καί τοΰ λέει 
νά τίς μοιράση μέ τόν άδελφό 
του.

—Πόσες λοιπόν θ ά  δώσης τοΰ 
άδελφοΰ σου; τόν ρωτά.

—Τ ρεις πατέρα.
—Γ ια τί τρεις, δέν ξέρεις πό

σο είνε τό μισό τοΰ^ δέκα;
—Έ γ ώ  ξέρω, μά ό μικρός μου 

άδελφός δέν ξέρει.
Κ. Βλαχόπουλος

Ά & ή ν α ι —  Σόλωνος 18α νΩραι γραφείου Δευτέρα και Παρασκευή 2 —4  μ. μ ., Τ ρ ίτη  και 
Π έ μ π τ η  7 —9  μ. μ.      ______________

■£Μ εια }ύ  μας

} Αγαπητά παιδιά, μου 
Νά πον εγκαινιάζουμε σήμερα 

■με τό 25 φύλλο τοϋ περιοδικοϋ 
τό δεύτερο χρόνο τής έκδόσεώς μας.

Τά Ελληνόπουλα» μοΰ αναθέ
τουν νά σάς ευχαριστήσω, που οί 
περισσότεροι άπό σας έσπεύσατε 
νά ανανεώσετε την συνδρομή σας 
γιά τό δεύτερο χρόνο, με την επ ι
θυμία νά μη άργοπορήση οντε μιά 
μέρα ή άφιξις τοΰ πρώτου φύλλου 
τοϋ νέου μας χρόνου·

Μοϋ αναθέτουν έπίσης νά ευχα
ριστήσω δσους άπό σάς έσπεύσατε 
<>χι μόνον νά ανανεώσετε τήν συν
δρομή σας, αλλά μαζυ μ ’αυτήν νά 
οτείλετε και μιά άκόμη συνδρομή 
Μνός φίλου σας ή μιάς φίλης σας.

"Αν τό καλό αύτό παράδειγμα 
πολλών άπό σάς τό ακολουθήσουν 
μι* άλλοι δεν θ ’ άργήση νά πραγ- 
ματοποιηθη αύτό πον σε περασμέ
νο φύλλο μας ευχηθήκαμε, νά βρε- 
θη δηλαδή ευθύς άπό τό 2ο χρόνο 
'διπλασιασμένη ή κυκλοφορία μας.

Κ ι’ εισι τά «*Ελληνόπουλα» με 
υπερηφάνεια θά αίσθάνωνται πό)ς 
•οφείλουν τήν ζωή τους και τήν 
έξέλιξί τους στούς αγαπημένους 
μικρούς των φίλους.

Ή  φ ίλ η  σας

* * *

dJJnJoypatpia μας

"Ανναν Δεβάρη.  Χαρήκαμε 
γιά τά λαμπρά άποτελέσματα τών 
διαγωνισμών σου καί έλάβαμε 
τίς πρώτες πνευματικές σου α 
σκήσεις. Έ λιιίζομε νά μή παύ
σης νά μάς ύποστηρίζης, γιατί 
■έχομε άνογκην δλων μας τών 
■φίλων γιά ν’ άντεπεξέλθωμε.

Κ ικ ήν  Κ ο ντοπρ ία .  Έ λυπ η - 
θήκαμε γιά τήν αδιαθεσία  σου 
πού μας έστέρησε τόσον καιρό 
τής συνεργασίας σου, άλλά τώρα 
πού είσαι καλά πιστεύω ότι θά  
είσαι τακτική πάλι σάν πρώτα. 
Εύχσρίστως θ ά  στέλνωμε τό π ε 
ριοδικό στόν φίλον σου καί σ’ ευ

χαριστούμε. Λύσεις σου ελα- 
βαμε.

Ρενε Ζερβού.  Δέν φαντασθή- 
καμε ποτέ δτι _μάς εξέχασες κι 
έκαταλάβαμε δτι ό λόγος τής 
σιωπής σου ήταν ή διαγωνισμοί. 
Τ άς προόδους τοΰ ’Ομίλου σας 
τίς μανθάνομε καί χαιρόμεθα 
πολύ. Ε ίδες δέν άμφιβάλλομε 
τήν προκύρηξι τού ωραίου δια
γωνισμού σας.

Μ. Κ. Κύρου.  Έ λάβαμε τό 
γραμματάκι σου μέ τις 10 δρχ. 
δηλαδή άξία 4 περιοδικών υπο
λογίζοντας αύτά πρός 2.50. Σοΰ 
στέλνομε λοιπόν το 1, 2, 19 καί 
24 καί δταν στείλης τά υπόλοιπα 
χρήματα θά  λάβης καί τα  u λ λ α. 
"Οσο γιά νά στέλνωμε περιοδικά 
σ’ έσέ νά πωλής, αύτό δέν γ ίνε
ται δυστυχώς, διότι μόνον αν τά 
προπληρώνης μπορούμε νά τά 
στέλνωμε. Γ ιά τό ψευδώνυμό σου 
χρειάζεται άνανέωσις, διότι ή 
εγκρισις ήτο για το πρώτον 
τή ; έκδόσεώς μας αδιάφορο 
είχε γίνη  άργά. Μήν άπορής δέ 
πού δέν δημοσιεύομε κάτι δικο 
σου, γιατί έπαναλάβαμε τόσες 
φορές δτι δέν πρέπει νά γρά- 
φω νται δλα φίρδην μίγδην, άλλά 
σέ χωριστή σεαδα  ή> συνεργα
σία, σέ χωριστή οί άνταποκρί- 
σεις, σέ αλλη οί ασκήσεις καί 
μόνο στήν μία πλευρά τής σελί- 
δος, άλλως είνα ι άκυρα.

Μ ιχ. Π α πα δόπονλον . Τά χρή
ματα πού έστειλες τά έλάβαμε 
καί σ ’ έγράψαμε γιά τρεϊς> μήνες 
άπό 1ης 'Απριλίου πού αρχίζει 
ό δεύτερος χρόνος. Σ ’ ευχαρι
στούμε καί περιμένουμε σενερ- 
γασία σου, μόνον μή ξεχνάς πώς 
δτι εΐνα ι γιά  δημοσίευση πρέπει 
νά είναι γραμμένο στή μιά μόνο 
πλευρά τοϋ χαρτιοΰ.

Ε υστράτιον Χ άοπαρην, Ε ίχα 
με πραγματικώς λυπηθή πολύ 
πού δέν έλαμβάναμε πιά  ειδήσεις 
σου καί είχαμε νομίση πώς μας 
είχες εντελώς ξεχάση. 'Αλλά 
τώρα είδαμε πώς ήσουν άρρω
στος καί γ ι’ αυτό δέν μάς έγρα
φες. Χ αιρόμεθα πού τώρα είσαι

καλά καί σού ευχόμαστε τό κα
λώς ώρισες στόν κύκλο μας. Σ ’ έ
γράψαμε συνδρομητή καί σοΰ 
στέλνομε τήν άπόδειξη. Π εριμέ
νουμε συνεργασία σου.

Α .  Μακρυγιάννην.  Χαρήκαμε 
γιά τήν άνάρρωσί σου καί περι
μένουμε νά λάβης μέρος στήν κί- 
νηση.Τό φύλλο 22-23 σοΰ εστάλη.

Βλάσιον Μακρνκώσταν.  Ευχα
ριστούμε πολύ γιά το ενδιαφέ
ρον σου καί τά καλά σου λόγια. 
Σ ’ έγράψαμε συνδρομητή καί θά 
έγκρίνωμε τό ψευδώνυμό σου. 
Γ ιά δελτία ταυτότητος θ ά  φρον- 
τίσωμε έν καιρφ. Μ πορείς νά 
στείλης τίς β ιογραφίες πού μάς 
άναγγέλεις >*αι αν ε ίνα ι κατάλ
ληλες γιά τό Περιοδικό μας θά 
δημοσιεύωνται τακτικά. Μή ξεχ
νάς μόνον νά γράφης στή μία 
μόνο πλευρά τοΰ χαρτιοΰ.

”Ολγαν Γαζή.  Καί ή δική μας 
επιθυμία  ήταν νά γίνωμε έβδο- 
μαδιάΐον περιοδικόν, άλλά δυσ
τυχώς δέν μπορέσαμε άκόμη νά 
τό πραγματοποιήσωμε καί τήν 
έξήγησι τήν έδώσες μόνη σου 
πολύ σωστήν. Σ ’ εύχαριστοΰμε 
γιά τό ενδιαφέρον σου: Τήν συν
εργασία σου τήν έλάβαμε.

Θεόφιλον Ά ρ ισ τό π ο υ λ ο ν .  Σε  
εύχαριστοΰμε γ ιά  τά ένθουσιώ- 
δη λόγια σου καί ελπίζομε κάθε 
φορά νά σοΰ άρέσωμε πιό πολύ. 
Σοΰ συνιστοΰμε ν ’ άρχίσης νά 
διαβάζης τό καινούργιο μας μυ
θιστόρημα «Πρόσκοποι Ροβιν- 
σώνε,» πού γράφθηκε έπίτηδες 
γιά τά «Ελληνόπουλα» Τήν 
συνεργασία σου τήν έλάβαμε.

Κ . Βλαχόπουλον.  Χαιρόμεθα 
πού είσαι πιά καλά καί σ’ εύχα- 
ριστοΰμε γιά  τήν συνδρομή σου,



έν καιρώ δέ θά  λάβης καί τήν 
απόδειξη.

Κ αθώς θά  δή ; δημοσιεύουμε 
καί τό ποιηματάκι σου καί ή 
αλλβς σόυ συνεργασίες θ ά  δη- 
μοσιευθούν ολίγο κατ’ ολίγο.

Ά ν τ ω ν .  Μ α ρ γα ρ ίτην . Σ ’ εύ- 
χαριστοΰμε γιά τά καλά σου λό
για, χαιρόμεθα πού τόσο αγα
πάς «τά 'Ελληνόπουλα». Καθώς 
θά  δής δημοσιεύουμε καί δική 
σου συνβργασία. ώστε αδίκως ε- 
χεις παράπονα, πάντως δμως 
καλό είναι νά πάςης ψευδώνυμο.

Ή ρ α κ λ ή ν  ΙΙαπαδατον .  Χ αρή
καμε πού λάβαμε γράμμα σου 
κ ι’ απορούμε πώς δέν ελαβες τό 
δαράκι σου. Τό εχουμε ταχυδρο- 
μίση τουλάχιστο πρό δύο μη
νών. Ζήτησε το στό ταχυδρο
μείο. Καθώς Οά είδες στό προη- 
γούμβνο φύλλο μας έδημοσιεύ- 
σαμε διευθύνσεις Έ λληνοπαί- 
δων 'Αμερικής.

Ά ν δ ρ .  Σιγοΰρον.  Ή  συνδρο
μή σου έλήφθη κ ι ί  σέ ένεγρά- 
ψαμβ συνδρομητή. Χ αιρόμεθα 
πολύ γιά τήν γνωριμία σου κι’ 
ελπίζομε νά μάς μείνης φ ίλο:.

Δέν ξεριυμε άν καταλάβαμε 
καλά τό ψευδώνυμό σου, γράψτο 
μας π ά /ι  πιό καθαρά.

Ν. Π ολίτην.  Έ λάβαμε τό 
γράμμα σου καί τό έσοικλειστον 
άντίτιμον. Σοΰ έστείλαμε τά 
φύλλα πού μάς ζήτησες κ ι' έλ- 
πίζουμε είς τό μέλλον νά συνερ- 
γαζόμεθα  τακτικά. Περιμένου
με καί νεώτερα τοΰ Ό μίλου. 
Λυπούμεθα γ ι ' αύ ιό  πού μάς 
γράφεις σχετικώς μέ τό δημο- 
σιευθέν διήγημα. Δυστυχώς μάς 
εινε άδύνατον νά τό εξελέγξουμε 
πάντα  καί έπαφιέμεθα στήν 
ειλικρίνεια τών συνεργατών μας.

X . Ά ν α γν ω σ τό π ο υ λ ο ν .  Χα- 
ρή*αμε πολύ μέ όσα μάς γρά
φεις. Δέν υπήρχε άμφιβολία πώς 
τά παιδιά θά  καταλάβαιναν τήν 
προσπάθεια  πού καθημερινώς 
καταβάλουν «τά Ε λληνόπουλα» 
γιά νά παρουσιάζωνται δλο καί 
καλλίτερα. "Ετσι μέ τίς καλές 
σου ενέργειες οί συνδρομηταί 
μας μέ τήν έναρξι τοΰ 2ου χρό
νου βρίσκονται αυξημένοι κατά 
σημαντικό αριθμό. Π ροσπάθησε 
νά συνέχισης τήν δράσι σου, πα- 
ρακινόνας κ ι’ άλλους φίλους 
σου νά έργασθοΰν μέ τόν ίδ ιο  
ζήλο. Περιμένουμε γρήγορα πά
λι ειδήσεις σου.

Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ  Λ Υ Σ Ε Ω Ν  Α\ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο Υ

Δ εχόμεΰα  λύσεις  εως χήν 1 ’Ιουν ίου

1. Α ί ν ι γ μ α

Τοΰ στόλου μας καράβι, 
Γράμμα, επίρρημα,
Καί φ θόγγ.'ς  μουιικός 
Κ άτι πού κρατάς θά  ποΰνε 
“Ολα στή γραμμή αν μποΰνε.

Μ π ο υ μ π ο υ λ

4. Έ λ λ ι π ο σ ύ μ φ ^ ν ο ν
αιο—ια —«ία—εευεη—ωηαα— 
—αα α —οια—αι«—αι—υση 

I. Κ οχχ ινάχης
★

¥  ¥

5. Κ α ρ έ κ λ α

2, Ά π ρ β ο δ ό κ η τ β ν
Τ ί υπάρχει μεταξύ ούρανοΰ 

καί γης;
’  Α λχ ιμ ο ς

Ό ριζοντίω ς: Ρήμα.
Καθέτως: Πρωτεύουσα Βαλκα-

* * νικοΰ κράτους καί τροφή.
* Π ρ ό σ κ ο π ο ς

3. Π υρ αμ ίς ** *
+ 6. Φ ω ν η ε ν τ ό λ ι η β ν

• +  · πς—κνγ—πλλς—λγς—δν—π
τ—ν.

Καρνά ι ι ς
*

*  *
..................................+ ........................ 7. Γ ω ν ία

Ό ριζοντίω ς : Γράμμα, στρατιω
τικόν παράγγελμα, θεότη :, μου
σικόν δργανον, ιταλική φυλή, 
εξάρτημα ένδυμασίας, βασιλεύς 
Πλαταιών.
Κ αθέτως: Βασιλεύς Θεσσαλίας. 

Σανϋ·ός Ά & η ν α ϊο ς

. . . = "Η ρ ω α ς μυθικός 

. . = Π α γώ ν ι
= Π α ιρ ιά ρ χη ς  
= Αιτιατική άνιωνυμ. 
= Σ ύ μ φ ω νον  

Κ αθέτως τά αύτά.
Τρελλή Π ετα λο υδ ίτοα

Σ Τ Η Λ Η  A N A K D IN Q S E Q H
Τά «'Ελληνόπουλα» μέ τήν 

εναρξιν τοΰ Β' έτους τής έκδό- 
σβώς των, έπιφέρουν μία μικρά 
μεταβολή είς *τήν ημερομηνίαν 
τής δεκαπενθημέρου έμφα 'ίσεώ ς 
των.

Θά κυκλοφορούν είς τό εξής 
τήν Ιην καί 15ην έκαστου μηνός.

Κ ατά παράκλησιν τών συν
δρομητών καί αναγνωστών μας 
έν γένει παρατείνουμε τήν προ
θεσμίαν τής αποστολής συλλο
γής πνευματικών ασκήσεων διά 
τόν πρώτον διαγωνισμόν συνθέ- 
σεως μέχρι τής 1ης ’Ιουνίου.

Τά αποτελέσματα θ ά  γίνουν 
γνωστά είς τό φύλλον τής 15 
’Ιουνίου ή δέ δημοσίίυσις τών

βραβευθεισών άσκήσεων θ ά  άρ·| 
χίση άπό τήν 1η Ιουλίου .

*  *  *
Τά «Ελληνόπουλα» παρά τήνI 

άπόφασίν των δπως μή συνεχίΊ 
σουν τήν διά τού Πρακτορείο» | 
αποστολήν φύλλων είς τάς έ-1 
παρχίας κατόπιν επιμόνου άπαι* I 
τήσεως τών αναγνωστών τους 
αναθεωρούν τήν άπόφασίν τους I 
καί συνεχίζουν τήν αποστολήν I 
δπως καί πρότερον.

*  *  *
Γνωρίζομε είς τούς συνδρομή· 

τάς μας καί έν γένει άναγνώ* 
στας μας, ότι αναλαμβάνουμε τόI 
δέσιμο τοϋ 1ου τόμου τοΰ πε
ριοδικού, έναντι δρχ. 30. ΌσοιΙ 
θέλουν δέν έχουν παρά νά μ ά ;| 
φέρουν τήν σειράν τών φύλλων| 
ε ίς τά γραφεία.


