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« Σ Κ Α Ο Υ Τ ®

0  κ. Βατραχίδης, ήταν ενας άπό τούς 
δχι ολίγους \*)·νητούς, πού άντί νά πάθουν 
το παραμικρό συνεπεία τοΰ τρομερού πολέ
μου, ό όποιος συνεκλόνισε τόν κόσμον δλο, 
αντί νά ριψοκινδυνεύουν στά πεδία τών μ α 
χών ή νά χάσουν προσφιλή δντα—επαθαν 
κα'τι πολύ πιό άλλοιώτικο—έγιναν εκατομ
μυριούχοι .. Ε ίς τί ώφειλε δμως ό κ Βατρα
χίδης τά πλούτη τ ο υ ; Ε ίς καμμίαν εφεύρε
ση ; Είς καμμία ριψοκίνδυνο επ ιχείρηση; 
Όχι, κάθε ά'λλο. 'Α πλώ ς και μόνο είς τό 
γεγονός δτι κάθε τί άχρηστο πρίν, απέκτη
σε τώρα μεγάλη αξία, κάθε τί πού δέν περ
νούσε πρίν, τώρα έ'γινε πολύτιμο σέ βαθμό 
πού ό ήρως μας (τοΰ διηγήματος, δχι τοΰ 
ευρωπαϊκού πολέμου), φιλοσοφών επί τής 
νέας καταστά- 
σεως, έ'λεγε:

—’Άλλαξε ό 
κόσμος πλέον !
Ό ταν μιά πα-
ληομπουκ ά λ α  
τών είκοσι λε · 
πτών, σήμερα 
μπορεί νά καυ- 
χηθη δτι άξί- 
ζει περισσότε
ρο άπό δυό 
^αχμές ,γιατί, 
εγώ, ένας τί- Ό  Μούργος ηταν ενα άχαρο σ κυλί

μιος παντοπώλης— τό μπακάλης ειχε έκδιω 
χθή πιά άπό τό νέο λεξιλόγιο τοΰ κ. Βατραχί- 
δη— νά μήν έχω τό δικαίωμα νά απαιτήσω 
άπό τήν τύχη μου νά μέ κάμη εκατομμυρι
ούχο, μέσα στόν λαβιίρινθο αύτόν τών τρο
μακτικών υπερτιμήσεω ν!

Καί έτελείωνε τίς σκέψεις του μέ τό I- 
ξής συμπέρασμα πού έλεγε άνάμεσα στά 
δόντια του μέ κάποιο σαρκασμό γιά τ’ αν
θρώπινα :

- - 'Ό λ α  ύπερτιμήθησαν δλα— έκτος άπό 
τήν άνθρώπινη ζωή, πού θυσιάζεται τόσο 
φ θηνά στά πεδία τών μαχών!

Καταλαβαίνετε, δτι ή μεταβολή μιάς 
καταστάσεως συνεπάγεται καί ώρισμένες υ 
ποχρεώσεις. Αύτό τό καταλάβαινε πολύ κα

λά ό ήρως μας. 
’Έ πρεπε τώρα 
νά άποχωρι- 
σθή άπό τά 
λυγδιασ μ έ ν α  
ροΰχα του γιά 
πάντα καί νά 
ντυθή κ α λά .Έ 
πρεπε νά φύγη 
άπό τό φθηνό 
σπητάκι πού 
κρατούσε τόσα 
χρόνια τώρα σ’ 
έ'να δρομάκο
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πίσω άπό τό σταθμό Πελοποννήσου καί νά 
πιάση άπαρτμάν στη πόλη μέσα— σέ κεν
τρικό μέρος.

"Επρεπε ν’ άποβάλη τις πρόστυχες ε- 
ξεις πού παρατηρεί κανείς στις «κάτω τά
ξεις», δηλαδή νά παΰση νά μεταχειρίζεται 
πιά τά πόδια του αν ήθελε νά πάη πουιθε- 
νά, νά πέρνη αμάξι ή αυτοκίνητο' νά παΰση 
νά μεταχειρίζεται τά χέρια του δταν ήθελε 
νά κάμη τίποτε —νά πάρη υπηρέτες νά τοΰ 
κάνουν τις δουλειές" νά παΰση νά μεταχειρί
ζεται τό μυαλό του—κι’ άς μην ξέρη περί 
τίνος πρόκειται, αρκεί νά πρόκειται περί 
πράγματος, έργου, φαγητού, ή δ,τι άλλου, 
πού ό καλός κόσμος {^εωρεΐ καλό.

Ό λ ’ αυτά τά έξετέλεσε ακριβώς καί 
χωρίς παράπονο. Έ ντΰθηκε καλά. "Αλλαξε 
σπήτι- Π ήρε τέσσαρους υπηρέτες, καίτοι 
κατά βάθος εννοιωθε πώς έκαναν καί οι 
τέσσερες τή δουλειά, πού θά μπορούσε θα υ
μάσια νά κάνη έ'νας καί μόνο. ’Έ παυσε νά 
θεωρή χρήσιμα τά πόδια του καί πήγαινε 
δπου ήθελε τώρα με αυτοκίνητο—μέ τό αυ
τοκίνητό του. Έ πήγαινε στά κονσέρτα, κοι- 
μούνταν κι’ έπειτα δταν ξυπνούσε έλ εγε : 
«Τί {θαυμάσια μουσική! ’Ό νειρο ήταν τό 
παίξιμο τής κυρίας αυτής». Έ κάπνιζε πού
ρα καί μολονότι τοΰ φαινόταν πώς γύριζε 
ή κάμαρα, τάβρισκε απαραίτητα. ’Έ π ινε  
κάθε μέρα, πριν από τό γεύμα του βερμούτ 
μέ άμερπικόν μέσα, καίτοι τοΰ φαίνοντον 
πώς έπινε κινίνο. ’Έ π ινε  καφέ μετά τό 
δείπνο καίτοι δεν τον άφινε νά κοιμηθή. 
Τέλος έκανε πράμματα πού τον στενοχωρού
σαν, άλλά δεν παραπονοΰνταν γιατί δλ’ α υ 
τά ήταν «σίκ», γιατί δλ’ αυτά τά εκανε ό 
καθώς πρέπει κόσμος, είς τον οποίον ήταν 
απολύτως βέβαιος δτι ανήκε καί αυτός—ο
πωσδήποτε κανείς δεν τού ε ίπετό  αντίθετο.

Ά ν  άλλαξαν δμως δλα στή ζωή τού τέ
ως κ. παντοπώλου, ένα πράμμα δεν εννοού
ν’ άλλάξη. ’Ακούστε δμως τον κ. Βατραχίδη 
τον ίδ ιο  νά μιλά γ ι ’ αυτό σ’ έναν φίλο του:

— Τ ί τά θέλεις, φίλε μου, άλλαξα πα- 
τόκορφα ! ’Ά λλαξα ρούχα, συνήθειες, σκέ
ψεις, γούστα, σπήτι, κεφάλι— ναι μοΰ φ α ί
νεται πό)ς καί τό μυαλό μου ακόμα δεν εινε 
τό ίδιο  —ένα μονάχα δέν μπορώ ν’ αλλάξω. 
Τ ί {)αρρεΐς; Για μάντεψε Τό Μούργο, τό 
σκύλο μου, φυσικά τοΰ άλλαξα τό όνομα 
καί τον λέω τώρα Μ πράϊτ. Τ ί θά πή τώρα 
αυτό τό μπράϊτ ούτε ιδέα έχω, αλλά καί τής 
Κ ας Π αραλή τό σκυλί τό λένε Μ πράϊτ κι’

ετσι έβάφτισα κ ι’ εγώ τό Μούργο έτσι. Τί 
κατάλαβα δμως πού τού άλλαξα το ο'νομα; 
Μ ήπως άλλαξε καθόλου α υτό ; Δέν βαρυέ- 
σ α ι! Τό ίδιο ψωρόσκυλο έμεινε. Π ροχθές 
ήρθε ένας κύριος νά μέ ίδή καί χΰθηκε νά 
τον φ άη—νομίζει πώς εΐνε ακόμα στο σπή- 
τι τό άλλο δπου τό είχα νά φυλάη τον κή
πο ! Καμμιά φορά κυττάζω τό σκύλο μου 
καί φιλοσοφώ καί λέω : γιά Ιδές πόσο μεγά
λη διαφορά άπ’ τον άνθρωπο στά ζώα. Ο 
άνθρωπος μπορεί ν’ άλλάξη καί νά γίνη α
γνώριστος, ενώ τοΰ ζώου ούτε μια τρίχα 
δέν μπορεί ν ’ άλλλάξη. Καί το κακο εινε 
πού άμα μέ βλέπουν κύριοι ή κυρίες έξω μ ’ 
αυτό, μοΰ παρατηρούν ολοι πώς τό σκυλί 
μου δέν εινε άνάλογο μέ τή νέα μου κα- 
τάστασι καί δτι πρέπει νά πάρω έ'ν άλλο. Ή  
κυρία Μποτιλιάδου μοΰ έ'λεγε π ρ ο χθ ές: 
«”Δχ, κύριε Βατραχιάδη, πότε θά σάς ίδώ 
επί τέλους μ’ έ'να σκυλάκι «σίκ! » ”Αν δέν 
τδδιωξα έως τώρα εινε γιατί μοΰ ήταν 
πάντα πιστό καί έκτος των άλλων καί ή μάν
να μου πού πέθανε εδώ καί πέντε χρόνια τ’ 
αγαπούσε πολύ γιατί αυτή τ ’ ανάθρεψε.

Ώ ς  τόσο μ’ δλο τό σεβασμό πού δ ήρως 
μας έλεε πώς έτρεφε στή μνήμη τής μητέ
ρας του ή νέες συνθήκες τής ζωής του τον 
έκαναν δλο καί ν ’ απομακρύνεται από τις 
παλαιές του έ'ξεις. ’Έ τσ ι τό φτωχό σκυλί 
έγίνονταν δλο καί πιο αντιπαθητικό στον 
κ. Βατραχίδη. Τώρα τό χτυπούσαν καί οί 
ύπηρέται του. Τό σκυλί δμως ύπόμενε δλα 
κα ίδπω ς είχε πή καί ό άφεντικός του—δέν 
έννοΰσε ν’ άλλάξη ούτε κατά μια τρίχα- έ
μενε πάντα πιστό στον κύριό του.

’Επί τέλους μια μέρα δ άφεντικός του έ
χασε τήν υπομονή του" ένφ ετοιμάζονταν 
νά μπή στό αυτοκίνητό του, βλέποντας πώς 
ό σκύλος του πήδησε μέσα, τον αρπάζει καί 
τό πετά ,πάνω στό πεζοδρόμιο. Τό σκυλί 
κυλίσθηκε χάμου, μ ’ έ'να μικρό ούρλιασμα 
από πόνο, άλλ’ δταν σήκωσε τό κεφάλι του 
γιά νά ίδή τον αφεντικό του καί τοΰ έκφρά- 
ση τό βουβό του παράπονο, τό αυτοκίνητο 
ήταν κιόλας μακρυά. ΤΗταν δμως ό πορ
τιέρης τοΰ κ. Βατραχίδη στήν πόρτα, πού 
αντιπαθούσε τό ζώο αυτό, γιατί άνθρωπος 
πού είχε κάμει υπηρέτης σέ μεγάλα σπήτια 
δέν ανέχονταν πρόστυχα σκυλιά. 5Η ταν έ'- 
τοιμος νά δώση στό ζώο κ ι’ αυτός μιά κλω
τσιά δταν ένα αγόρι ϊσαμε δέκα πέντε χρο-
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νών, πού διάβαινε εκείνη τή στιγμή, τον .βοηθειών. Σέ μιά επίδειξη τής δμάδος του
έκράτησε. μάλιστα ο Τάκης παρουσίασε καί τό σκυλί

— Γιατί θέλεις νά χτυπήσης τό ζώο; ρω- τοβ+ πού απέκτησε τή γενική συμπάθεια δ-
τάει τά παιδί μέ σοβορή άξιοπρέπεια. λων τών προσκόπων μέ τήν εξυπνάδα του,

— Δικό μας εινε! Δέν τό θέλουμ^.νΈίν’ . τόσο πού ο νεώτερος μαθητευόμενος άπ’ δ- 
ενα κοπρόσκυλο. Θά τό δώσω στον μώβαα. λους πού φωνάζανε οί άλλοι Κοντοροβι-

Το άγορι τοτε τοΰ λέει : V  /
— Θέλεις νά τό δώσω εγώ στον μ πόγ ια ;ν  
— ’Ακοΰς εκεί λέει! κάνει δ πορτιέρης 

ενθουσιασμένος πού θ ’ άπηλλάσσοντο από 
τον ενοχλητικό καί άσχημο μουσαφίρη πού 
φιλοξενούσαν σπήτι.

Καί τό παιδί πήρε τό σκυλί στά χέρια 
του κι’ έ'φυγε.

"Οταν ή μητέρα τοΰ Τάκη Χαρίδου είδε 
τό γιό τηε νά τής κουβαλά σπήτι έ'να δχι 
καί τόσο ώμορφο σκυλί δέν μπορούσε νά 
κρατήση τήν έκπληξή της καί τού λέει χα- 
μογελόντας:

— Καλέ, παιδί μου, πού πας καί βρίσκεις 
αυτά τά ζώα; Οίκο τετραπόδων προσφύγων 
αποφάσισες νά κάμης τό σπήτί σου ;

Καί δέν είχε άδικο ή μητέρα τοΰ Τάκη. 
Προ ενός μηνός ό γιός της είχε κουβαλήσει 
έ'να κουτσό γατάκι. ’Αργότερα βρήκε ένα 
σπουργίτη μισοπεθαμένο, τό τάγισε τδκαμε 
καλά καί έπειτα τούδωσετήν ελευθερία του. 
"Οτι ζώο εύρισκε τό περιποιούνταν καί 
πολλές φορές μάλωνε μέ τό μπόγια πού 
κακομεταχειρίζονταν τά φτωχά σκυλιά τής 
γειτονιάς. Τ ώ ρα θά  γύμναζε τό νέο μου
σαφίρη, -θά τον έκανε σκύλο τραυματιοφο
ρέα καί θά  τον βοηθούσε στή δουλειά του, 
γιατί πρέπει νά μήν παραλείψουμε πώς δ 
Τάκης ήταν πρόσκοπος τραυματιοφορεύς 
καί δπως έλεγε ό αρχηγός του καί οί συνά
δελφοί του, πολύ καλός πρόσκοπος μάλιστα.

'Ο  πρόσφυγας σκύλος από τό πλούσιο 
<τπήτι τοΰ κ. Βατραχίδη δέν άργησε νά συνει- 
θίση τή νέα του ζωή, καί δέν άργησε ν’ άν- 
τιληφθή δτι αν υπάρχουν άνθρωποι πού 
ανταμείβουν τήν αγάπη καί τήν αφοσίωση 
ενός φτωχοΰ σκύλου μέ κλωτσιές υπάρ
χουν καί άλλοι οί όποιοι κάνουν τό αντί
θετο. *Έισι, μέ τή βοήθεια τής αδελφής 
του, πού ευχαριστούνταν νά συμμετέχη, δ 
που μπορούσε, στις προσωπικές ενέργειες 
τοΰ Τάκη, δ τέως Μοΰργος έγινε έ'να πρώ 
της τάξεως σκυλί. Τά δυο αδέλφια συχνά 
έβγαιναν περίπατο καί ό Τάκης είχε μάθει 
τό σκύλο νά τρέχη καί τοΰ φέρνει τό κουτί 
:μέ τά αναγκαία γιά τήν παροχή πρώτων

r -θούλη, γιατί ήταν μικροκαμωμένο καί πολύ 
■ ·Γάστεΐο παιδάκι, είχε δηλώσει πώς τό σκυλί 

αυτό είχε μεσάτου .. ψυχή προσκοπική.! Κ ι’ 
ένφ δλοι γελούσαν ό Τάκης τούς λέει:

— Πάντως έ'χει πιο πολύ προσκοπική ψυ
χή από τον πρώην αφέντη του καί από τον 
πορτιέρη του.

Καί διηγήθηκε στά άλλα παιδιά δλη τή 
σκηνή, γιατί ό Τάκης πριν πλησιάσει τον 
πορτιέρη είχεν ίδή τον κ. Βατραχίδη νά πε
τά τό σκυλί έξω άπό τό αυτοκίνητο. Τά 
παιδιά συμπάθησαν περισσότερο τό σκυλί, 
τό χάϊδεψαν, τό παρηγόρησαν, ενώ τό φτω 
χό ζώο έκινούσε χαρούμενο τήν ουρά του 
καί τά κυττοΰσε μέ μάτια πού μέ τόν πιο 
εύγλωττο τρόπο μιλούσαν γιά τήν ευγνωμο
σύνη πού έ'νοιωθε.

Ε κείνη  τήν ημέρα έδόθη έπισήμως, μέσα 
στή λέσχη τή; όμάδος, καί τό νέο ο'νομα 
τοΰ τέως Μούργου. Τόν ώνόμασαν λοιπόν 
Σκάουτ, πού, δπως ξέρετε, θά πή αγγλικά 
πρόσκοπος. ’Από τήν ήμερα εκείνη δ Σ κά
ουτ εθεωρεΐτο προσκολλημένος εις τήν ο 
μάδα τοΰ Τάκη καί δικαιοματικώς έφερνε 
πιά  στό λαιμοδέτη του τόνάριθμό τής δμά
δος καί τά αρχικά γράμματα...

Πέρασαν δυο μήνες. ΤΗ ρ θετό  καλοκαίρι, 
καί ήρθε ή λαχταριστή γιά κάθε πρόσκοπο 
εποχή τοΰ στρατοπέδου στό ύπαιθρο. Ή  
ομάδα τοΰ Τάκη πήγε καί έστρατοπέδευσε 
σ’ έ'να δάσος έξω άπό τήν Κηφισσιά. Τό 
στρατόπεδο αντηχούσε άπό τό γέλοιο, τις 
χαρές, τά τραγούδια τών παιδιών πού έγι
ναν σωστά αγρίμια εκεί έξω μέσα στό μυ
ρωμένο αέρα τών πεύκων, έξω στήν αγνή 
ζωή τής φΰσεως. Φυσικά μαζύ μέ τούς άλ
λους ήταν καί δ Σκάουτ, ευτυχισμένος κ ι’ 
αυτός στό ύπαιθρο, σωστός πρόσκοπος. Μή 
θαρρήτε δμως πώς περνούσε τις ημέρες του 
τεμπέλικα .’Ό χ ι. Ε ργάζονταν κι’ αύτός. Γ υ 
μνάζονταν προσκοπικώτατα. Ε ίχε  μάθει 
πιά δσο μακρυά κι’ άν ήταν άπό τό στρατό- 
παιδο, σ’ έ'να νεΰμα τοΰ Τάκη, νά τρέχη καί 
νά πέρνη τό κουτί τοΰ τραυματιοφορέως, 
πού τδδενε στή ράχη κάποιος πρόσκοπος



πού έτύχαινε νά είνε στό στρατόπεδο.
'Έ να  ώμορφο δειλινό, ενφ ό Τάκης έ

κανε τόν περίπατό του στό δημόσιο δρό
μο κι’ έμιλοϋσε παίζοντας μέ τόν Σκάουτ 
μια εικόνα μπροστά του τόν ξάφνισε. "Ενα 
αυτοκίνητο πού έρχονταν μέ μεγάλη ταχύ
τητα πρός τό μέρος του κόντεψε νά συγ- 
κρουσθή μέ εν άλλο πού πήγαινε πρός τήν 
αντίθετη διεύθυνση. Ό  σωφέρ δμως τοϋ 
πρώτου αυτοκινήτου στήν κρίσιμη στιγμή 
τοϋ κινδύνου γιά ν ’ άποφύγη τή σύγκρουση 
γυρίζει απότομα τό τιμόνι μέ τό σκοπό νά 
στρίψη τό αύτοκίνητο σ’ έ'να πλάγιο στενό 
δρόμο. Τό αύτοκίνηιο δμως, άντί νά πάη 
στό στενό δρόμο πέφτει σέ μιά τάφρο μέ 
ορμή, και γέρνει πάνω στό χώμα στό διπλα
νό χωράφι. Τό άλλο αύτοκίνητο είχε χαθή 
μπροστά.

‘Ο Τάκης, χωρίς οΰτε στιγμή νά σκεφθή, 
τρέχει γρήγορα ένώ 6 Σκάουτ μέ τή γλώσ
σα κρεμασμένη έξω άπό τό στόμα του ακο
λουθεί τόν νέο του κύριο κατά πόδας. "Οταν 
πλησίασαν στόν τόπο τοΰ ατυχήματος ό 
Τάκης διέταξε τό σκυλί του νά τρέξη 
στό στρατόπεδο και φέρει τό κουτί τοΰ τραυ- 
ματιοφορέως, γιατί είδε πιά κάποιον κα
λοντυμένο κύριο νά βγαίνη άπό τό αύτοκίνη
το χλωμός, μέ αίματα σιό χέρι του.

Πρός μεγάλη δμως έκπληξη τοΰ Τάκη, ό 
Σκάουτ, άντί νά τρέξη γιά τό κουτί ά'ρχισε 
νΰ κινήται ανήσυχος, ουρλιάζοντας. Ό  Τ ά
κης χτύπησε τό πόδι του. Γ  ιά πρώτη φορά 
μίλησε θυμωμένος στό πιστό του σκυλί:

— Τρέξε άμέσως, Σκάουτ! Τό κουτί!
"Υστερ’ άπό μερικούς δισταγμούς ακόμα, 

ό Σκάουτ κατόρθωσε νά ξεκινήση έπί τέ
λους. Τόν είδε τώρα νά τρέχη μ’ δλη του 
τή δύναμη μέσα στό δάσος. Τό στρατόπεδο 
ήταν έ'να τέταρτο μακρυά.

Ό  τάκης Ιπλησίασε πρός τό αύτοκίνητο. 
Ό  σωφέρ δέν είχε πάθει τίποτε. Ό  κύριος 
πού έπέβαινε μέσα έφαίνονταν πώς πονοΰ- 
σε. Ό  τάκης δέν έγνώριζε τόν κύριον αύτόν. 
Ά μέσω ς δμω ; άρχισε τή δουλειά του. Τού- 
βγαλε τό σακκάκι, τοΰ άνασήκωσε γρήγορα 
τό μανίκι τοΰ πουκάμισού του καί είδε δτι 
τό χέρι του ήιαν άρκετά χτυπημένο. Μετά 
δέκα λεπτά καταφθάνει καί ό Σκάουτ. Φ αί
νεται πώς δέν είδε κανένα πρόσκοπο καί 
τό πιστό σκυλί πήρε μόνο του τό κουτί καί 
τό κρατοΰσε άπό τή λουρίδα ποϋχε πάνω μέ 
τά δόντια του.

*Ηταν λαχανιασμένο, άλλά μόλις Ιπλη-

σίασε τόν τραυματία άρχισε νά πηδά σάν 
τρελλό καί νά τοΰ γλύφη τά χέρια, τά π ό 
δια, τά ροΰχα. *0 Τάκης σαστισμένος έβλε
πε τή σκηνή αύτή, χωρίς δμως ούτε στιγμή 
νά διακόψη τήν εργασία του, τής έπιδέσεως 
τοΰ τραύματος. Σ έ μιά στιγμή δμως βλέπει 
τόν κύριο, νά γίνεται πιό χλωμός. Έ ν φ  κυτ- 
τοΰσε επίμονα, ένώ είχε καρφωμένα τά μά
τια του στό σκυλί πάνω, δυό δάκρυα φάνη
καν στά μάτια του, έπειτα έγυρε τό κεφάλι 
του κι’ έλιποθύμησε.

Ό  Τάκης έδωσε νερό στό σωφέρ άπό τ°  
παγούρι του γιά νά συνεφέρη τόν κύριο· 
Τέλος ή επίδεση είχε τελειώσει.

— Μήπως έχτυπήσατε κ ι’ άλλοΰ; ίσως & 
κλονισμός σάς έζάλισε... λέει ό Τάκης στόν 
άγνωστο κύριο.

—"Οχι, άποκρίθηκεν ό άλλος, έπειτα έτέ- 
ντωσε τό χέρι του, πήρε τό σκυλί καί τ(> 
κράτησε μέ τό άριστερό του χέρι ποΰ δέν 
είχε κτυπήση στήν άγκαλιά του. Ούτε ακό
μα καταλάβαινε καλά καλά ό Τάκης περ ί 
τίνος άκριβώς επρόκειτο, οταν δέ έρώτησε 
τόν κύριο, ό τελευταίος τοΰ είπε μονάχα:

—Π οΰ μένετε;
— ’Έ χουμε στρατοπεδεύση μέ τήν ομάδα 

μου μέσα στό δάσος.
— Σάς παρακαλώ νά μέ οδηγήσετε στήν 

ομάδα σας. ’Ό χ ι δέν πονώ- είμαι καλά τώ
ρα χάρις είς τήν καλωσύνη σας.

Μετά μισή ώρα δλη ή ομάδα ήταν μαζε
μένη μπρός στις σκηνές της. Δίπλα στήν 
ομάδα του έστέκονταν σιωπηλός καί σοβα
ρός ό αρχηγός της. Α ντίκρυ ό άγνωστοε 
κύριος, ό Τάκης καί ό Σκάουτ σιωπηλός κ ι’ 
αύτός, ώς νάνοιωθε πώς ή στιγμή δέν ήταν 
κατάλληλη γιά διαχυτικότητες, άφοΰ δλοι 
σιώπαιναν. Ό  κύριος μέ τό δεμένο χέρι άρ
χισε ώς εξής:

— Π ρώτα πρέπει νά ευχαριστήσω καί 
νά συγχαρώ τήν ομάδα σας πού έχει προ
σκόπους σάν τόν κ. Τάκη Χαρίδη. Ί σ ω ς  
δέν φαντάζεσθε οί ϊδ ιο ι πόσ9 μεγάλο είνε 
τό έργο σας. 'Ο  κ. Χαρίδης, μοΰπε πολλά 
γιά τόν προσκοπισμό. Μοΰπε πώς μέσα στό 
νόμο σας έχετε καί τήν άγάπη πρός τά ζώα. 
’Έ χετε δίκηο. Τό σκυλί αύτό μοΰ φάνηκε 
τόσο χρήσιμο !

Ό  κύριος μέ τό δεμένο χέρι έσταμάτη- 
σε μιά σαγμή κυττάζοντας ιή γή, έπειτα ο
λοκόκκινος σάν κάτι πού θυμήθηκε νά τόν

ερέθισε ξαφνικά, νά τόν έξώργιζε, λέει μέ 
δυνατή φωνή :

— Καί δμως, υπάρχουν άνθρωποι, πού 
τήν άγάπη, τήν οποία ένα ζώο προσφέρει, 
τήν πληράινουν μέ κλωτσιές, μέ απάνθρωπη 
σκληρότητα! 'Έ να ς άνθρωπος τέτοιο? ή 
μουν έ γ ώ !...

01 πρόσκοποι έκύτταζαν τόν άγνωστο 
κύριο μέ κατάπληξη. Τούς διηγήθηκε την 
ιστορία του, πού ξέρετε. ’Ονομάζεται Β α
τραχίδης. Τό σκυλί αύτό τό είχε σπήτι του, 
άλλά τδδιωξε δταν έγινε πλούσιος. Τό νόμι
ζε νεκρό. Καί νάτο πού παρουσιάζεται σέ 
μιά στιγμή μεγάλης άνάγκης καί βοηθάει 
τόν κύριό του. πού τοΰ στάθηκεν έν τούτοις 
τόσο σκληρός!

Τό χρήμα εμέ μέ άλλαξε, μέ έκανε σκλη
ρό, άλλά ή σκληράδα μου δμως δέν άλλαξε 
καί)όλου τό πιστό σκυλί, πού βλέπετε μπρο
στά σας ! Π ρέπει νά πιστέψη κανείς πώς 
καί τά ζώα έ'χουν ψυχή !

Καί τότε 6 μικρότερος τής όμάδος, ό 
λεγόμενος Κοντορεβιθούλης, έψιθύρισε, μέ 
τρόπο δμως πού άκούστηκε.

— Δέν τό είπα έγώ πώς δ Σκάουτ έχει 
ψυχή προσκοπική;

Αύτο ήταν τό σύνθημα. Πάρα πολλή 
ώρα τά παιδιά έμεναν σοβαρά, στενοχωρη
μένα μέσα στή σοβαρότητα εκείνη. Καί δ 
λη ή ομάδα ξέσπασε σέ ακράτητα γελοία, 
ένώ τήν ίδ ια  στιγμή τά παιδιά έτρεξαν, άρ
παξαν τό Σκάουτ καί άρχισαν νά τόν γεμί
ζουν χάδια. Ά λλά  καί δ Σκάουτ δέν κρα
τιούνταν πιά στό σοβαρό ύφος πού τοΰ επ ι
βάλλονταν καί ξέσπασε. Κινούσε τρελλάτήν 
ουρά του, έγλυφε δ,τι χέρι ήταν μπροστά 
του καί δέν ήξερε πώς νά έκδηλώση περισ
σότερο τή χαρά του. Μέσα στό γενικό αυτο 
παιγνίδι καί χαρές, ό κ. Βατραχίδης, άφοΰ 
έχαιρέτησε δλους καί ευχαρίστησε καί παλι 
τόν Τάκη καί τόν αρχηγόν του, απομακρύν
θηκε ήσυχα...

Ά π ό  κείνη τήν ήμερα δ κ. Βατραχίδης 
έρήγαινε τακτικά καί επισκέπτονταν τους 
προσκόπους στό στρατόπεδό της. Έ γ ιν ε  πιά 
φίλος τους. Ούτε άποχωρίσθηκε άπό ττιν 
ομάδα δταν έγύρισε στήν Α θ ή ν α . Δυό  ̂δω
μάτια στό σπήτι του, στό ισόγειο, πού τά 
είχε γραφεία τά διέθεσε γιά λέσχη τής ομά
δάς. Καί τήν επίπλωσε, τή στόλισε τή λέ
σχη δσο μποροΰσε καλλίτερα.

Ά νάμεσα στις πολλές φωτογραφίες πού 
είνε τίόρα στόν τοίχο βλέπει κανείς τή φ ω 

τογραφία ενός σκυλιού μ’ ενα κουτί τραυμα
τιοφορέας στή ράχη Ά ποκάτω  άπό τή φ ω 
τογραφία μέ μεγάλο γράμματα είνε γραμένο 
τό ό'νομα Σκάουτ ..

JcΉνέκδοζα
’Α φ η ρ η μ ά δ α

Ό  μεγάλος Γαλιλαίος λένε πώς ήτ<»ν π ο 
λύ άφηρημένος. Υ πάρχουν δύο δμορφα 
ανέκδοτα γ ι’ αύτόν πού τόν χαρακτηρίζουν 
άρκετά.

Μιά μέρα βγήκε περίπατο’ καί γιά νά 
μήν πηγαίνουν καί χτυπούν νήν πόρτα του 
άδικα, έγραψε άπάνω σ ’ αύτή τά εξής: «Ό  
κ. Γαλιλαίος έξήλθε». ’Ή τανε δέ τότε κ εί
νες ή ημέρες πού προσπαθούσε νά εύρη 
τούς περίφημους του νόμους καί ή άφηρη- 
μάδα του είχε φτάση σέ πολύ μεγάλο σημείο.

"Οταν λοιπόν γύρισε πίσω σπήτι του κύτ
ταξε τήν επιγραφή πού είχε γράψη αύτός 
ό ίδιος καί άφηρημένος δπως ήταν είπε «άς 
έλθω άργότερα’ ϊσως γυρίση ό κ. Γ α λ ι
λαίος»!!!

Μιά άλλη μέρα ό Γαλιλαίος πήγαινε 
σέ μιά γειτονική πόλ: Στό δρόμο, πάνω 
σένα γεφύρι ενός ποταμού, βρήκε ένα ω 
ραίο πετραδάκι, πού τόσο τοΰ κίνησε^ τή 
προσοχή ώστε σταμάτησε κεΐ κοί τό έξήτα- 
ζε πολλή ώρα.’Έ ξαφνα θυμήθηκε πώς ήταν 
άνάγκη νά π ά η  στήν πόλι γρήγορα καί πε - 
τώντας τό ρολόγι του, πού είχε βγάλει νά 
δη τί ώρα είνε, έβαλε τό πετραδάκι στή 
τσέπη του καί έπανέλαβε τό δρόμο του...

Τ ο  βαρόμετρο τοϋ ’S lp a y w
Κάποτε έ'νας φίλος τοΰ περίφημου 

άστρονόμου Ά ραγώ , τοΰ εστειλε ενα πολυ 
άκριβό βαρόμετρο, ποΰ έστοίχισε 200 λίρες. 
Ό  Ά ραγώ  τό έβαλε μέσα στήν αίθουσα 
τοΰ σπουδαστηρίου του. Ό  υπηρέτης του, 
έ'να αγαθό γεροντάκι, καθάριζε κάθε μερα 
ττ'ιν αίθουσα αύτή, καθώς καί τό βαρόμετρο.

Δυστυχώς δμως μιά μέρα κεΐ ποϋ τό 
καθάριζε, ξεφεύγει άπό τό στήριγμά του 
καί πέφτει σέ χίλια κομμάτια στή γή. Ό  Ά 
ραγώ ποϋ άκουσε τόν κροτο ηλθε καί ^πα
ρηγόρησε τό γέρο χτυπώντας φιλικά αύτόν 
στή πλάτη.

«’Έ ! δέν είνε τίποτα’ μόνο μοϋ φαίνεται 
πώς θά έχομε φοβερή βροχή γιατί ποτέ μου 
δέν είδα τό βαρόμετρο νά πέση τόσο χα
μηλά»! ..



Ε ίχαμε πάλι ξενύχτι άπόψε. Ό  Φάνης, δέν 
εννοοΰσε νά κοιμηθή στήν ώρα του. Ή τ α ν  τρελ- 
λός άπό χαρά γιατί τήν άλλη μέρα θά  π η γα ί
ναμε στό Σούνιο εκδρομή μέ μιά μεγάλη παρέα. 
Κ άθισε μαζί μας ώς αργά τή νύχτα καί παρά
στεκε βοηθώντας στήν ετοιμασία τοΰ φαγητού 
πού θά  πέρναμε μαζί μας. Κ ι' όλο ερωτήσεις.

—Θά δούμε τό ναό τοΰ Ποσειδώνος ;
—Σώζβται όλόκλορος ; Πότε χτίστηκε ;
— Μά καλά, Φάνη 

μου, άπόψβ θά  τά 
ποϋμε ; Ά φ η σ ε τα γιά 
αΰριο, πήγαινε νά κοι· 
μηθής, σκάνδαλο ! Καί 
πρω ΐ-πρω ΐ πρώτος πά
λι στό πόδι ήρθε καν 
μάς ξύπνησε δλους.

Σέ λίγο τ’ αυτοκί
νητα έτρεχαν τό ένα 
πίσω άπό τό άλλο. Ε ί
μαστε μεγάλη παρέα.
Ό  Φάνης καθόταν φυ
σικά δίπλα μου καί γ έ 
μιζε τόν αέρα μέ ξε
φωνητά θαυμασμού καί 
χαβάς.

—Κ ύτταξε θεια τα 
χωράφια ολοκόκκινα 
άπό τις πολλές π α πα 
ρούνες... Θαρρείς πώς 
ε ίνα ι στρωμμένα μέ 
πλούσια βασιλικά χα
λ ιά ... Καί τά πράσινα 
χρώματα άλλου πιό 
σκούρα κι’ άλλου άνοι- 
χτότερα πώς ξεκουρά
ζουν τό μάτι !

Στήν ωραία πλατεία 
τού Λαυρείου καθήσα- 
με νά ξεκουραστούμε 
λίγο...Τ ού έδειξα άπό 
μακρυά τά μεγάλα ερ 
γοστάσια καί τού μίλη
σα γιά τά μεταλλεία 
πού άποτελοϋσαν άπό 
τήν παληά εποχή τόν πλούτο τής Αττικής. ο 
Φάνης βιαζόταν νά φύγω με.-.Ή  μανία τού αρ
χαιολόγου πού κρυβόταν μέσα του, δεν χόν άφη
νε νά προσέξη τίποτε άλλο.

—Σάς έχω ετοιμάσει καί μία έκπληξι, μας 
βΐπε, καθώς έμπαίναμε πάλι στ1 αυτοκίνητα.

Σέ λίγο περνούσαμε τις πευκόφυτες άκρογια-

λιές τού Σουνίου... Τ ί ώμορφιά ! ! Οί δαντελλω- 
τές ήρεμες καταπράσινες άκτές, ήσαν στολισμέ
νες παντού με κομψότατες έπαύλεις, ωραία α
γροτικά σπιτάκια τό ίν α  καλλίτερο άπό τό άλλο. 
Καί καθώ ς τά γαλάζια  κύματα τις φιλούσαν μέ 
γέλοια, έμοιζαν μέ παραμυθένιες...

—Π οιοι κατοικούν έδώ θείτσα ;
—Έ δ ώ  παραθερίζουν πολλοί πλούσιοι ’Α θη 

να ίο ι, πού αγαπούν τό κυνήγι... Γ ιατί έδώ κατά 
τό Σεπτέμβριο, είνα ι 
σπουδαίο πέρασμα που
λ ιώ ν...τά  τρυγοινια καί 
τά ορτύκια, φεύγοντας 
γιά  θερμότερες χώρες 
παίρνουν σύννεφα άπό 
δώ.

Μά .νά τό μεγάλο 
θαύμα τής ομορφιάς t 
‘Ο ναός τοΰ Ποσειδώ- 
νος, φάνηκε άπό μα
κρυά ψηλά στ’ άκροτή- 
ρι. ! Κ άτασπρος, λου
σμένος μέ τις χρυσές 
άκτίνες τοΰ ήλιου, λαμ
ποκοπούσε πάνω άπό 
τή γαλάζια θάλασσα 
καί πότε χανόταν σε 
μιά στροφή μας και 
πότε φαινόταν νά μάς 
προσκαλεΐ σάν τό άσ
τρο τής Βηθλεέμ τούς 
μάγους. Τό θέαμα  τού
το, μένει άξέχαστο γιά  
όσους έπισκεφθούνε τό 
Σούνιο... Κ ι’ ό Φάνης 
βουβάθηκε αύτή τή 
φορά...Δέν έλεγε λέξι. 
Κρατοιντας τήν α να 
πνοή του, πρόσμενε με 
τά μάτια καρφωμένα 
μπροστά πέρα νά ξα- 
ναφανή ό λαμπρός ναός 
κάθε φορά πού χανό
ταν... Τά μάτια του 
άστραφταν τότε, λες 

κι’ έπαιρναν άπό τή μακρυνή οπτασία...
—Λ οιπόν, Φάνη, περιμένομε τήν έκπλήξΐ 

σου ! Νά πας μπροστά στό ναό... '
—Σ τα θή τε πρώτα νά τόν θαυμάσουμε... μή 

μιλάτε.
Θαύμασα τήν καλλιτεχνική ψυχή τοΰ μικροΰ 

μου Φάνη... ’Α λήθεια  τό πανόραμα άπό τό να ό

ήταν υπέροχο... Ά π ό  άπάνω, λόφοι καταφυτοι 
ώς τόν ουρανό καί κάτω μιά θάλασσα άπέραν- 
τη γαλάζια  λουσμένη σ’ ένα κατακάθαρο α ιθέ
ρα πού καί τά νησάκια σάν νάσαν δίπλα μας... 
Κ ι’ οί λευκοί γλάροι τριγυρίζοντας έβρεχαν τά 
φτερά τους στό κύμα καί πήγαιναν παραπέρα 
νά κάμουν τό ίδιο .

—Κ αί τώρα θ ά  σάς μιλήσω έγώ γιά  τό ναό, 
είπε δ Φάνης. Κ άθισα χθες καί τά μελέτησα 
άπό τό .λεξικό... Αύτή ήταν ή έκπληξί μου.

—Μπράβο Φάνη.... Σ ’ άκούμε.
— ‘Ο ωραίος αυτός ναός, ήταν κτισμένος πρός 

τιμήν τοΰ Ποσειδώνα... Έ δώ  γινοντουσαν πολ
λές τρικυμίες καί ό θεός τής θάλασσας έπρο- 
στάτευε πάντα τά π λο ία ... Γ ιά  ηολΰν καιρό ε- 
νόμιζαν πώς ό ναός αυτός, ήταν τής Σουνιάδας 
’Α θήνας... μά οί άνασκαφές βρήκαν παρακάτω 
τό ναό τής Ά θ η νά ς  κ ι’ έτσι άποδείχτηκε πώς 
αύτός ήταν τού Ποσειδώνα... Κτίστηκε στον κα ι
ρό τοΰ Π ερικλή καί ήταν δωρικός περίπτερος 
σάν τόν Π αρθενώ να... Τώρα σώζονται μόνο^ 11 
κολώνες, όσες βλέπετε... Σέ μιά ά π ’ αυτές έχει 
γράψει ό Λόρδος Βύρων τ ’ όνομά του... Δέν 
είναι έτσι θ ε ίτσ α ; Νά έδώ ... τόχουν σημαδέ
ψει μ’ ένα κόκκινο μολύβι... Π άμε τώρα νά δοΰ- 
με καί τά ερείπια τού ναοΰ τής Ά θη νά ς.

Καί πήγαμε... τίποτε δέν ξεχώριζε, μόνο δυό 
τοίχοι κάτω ο ιή  γή καί βάσεις άπό τις 4 κολώ
νες είχε στή μέση ..

Μείναμε όλη μέρα στό θαυμάσιο αυτό μέρος 
καί περάσαμε θαυμάσια... Καί στό ήλιοβασίλευ- 
μα θαυμάσαμε πάλι τόν υπέροχο ναό πού έλαμ
πε κάτασπρος πάνω άπό τήν τριανταφυλλένια 
θάλασσα...

ΣΟΦΙΑ ΜΑ Υ ΡΟ Ε ΙΔ Η —ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Η Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Η  Τ Ο Υ  Χ Ο Ν Τ Ζ Α

Κάποτε ένας Τοΰρκος διοικητής βγήκε μέ 
τήν συνοδεία του περίπατο

Στό δρόμο βρήκε ένα Χ όνιζα  πού φώναζε :
—Έ δώ  ή άκριβές καί καλές συμβουλές 1 
Ά π ό  περιέργεια ύ διοικητής πλησίασε τόν 

Χόντζα καί τοΰ είπε, τί θέλει νά πή μ - αύτά 
πού λέγει καί ό Χ όντζας άπήντησε :

—Δόσε μου εκατό φλωριά νά σοΰ δώσω μιά 
συμβουλή.

Ή  πρριέργεια τοΰ διοικητοΰ έγινε πιό μεγά
λη, γ ι’ αυτό διέταξε τόν οικονόμο του νά μέ
τρηση στό φτωχό Χόντζα τά εκατό φλωριά καί 
εκείνος άφοΰ τα έτσέπωσε. άρχισε μεγαλοφώνως 
νά άπαγγέλη τή συμβουλή:

«Τίποτε μή κάμης πριν τό σκεφθής καλά».
—Αύτή τή συμβουλή, έξηκολούθησεν ό Χ όν

τζας, θά  τήν γράψης είς όλα τά δωμάτια τού 
μεγάρου σου καί εις όλα τά πράγματά σου καί 
πολύ θά  σέ ώφελήση.

Ό  διοικητής έπαραξενεύθηκε πώς επτά λέ
ξεις τοΰ Χόντζα άξιζαν εκατό φλωριά, καί γιά 
νά μή τύχη καί τήν ξεχάση έβγαλε άπό τή τσέ
πη του χαρτί καί μολύβι καί τήν έγραψε.

Τό βράδυ άμα γύρισε, διέταξε τού; υπαλλή
λου; του νά ειδοποιήσουν τούς τεχνίτας γιά νάρ- 
θουν νά γράψουν τή συμβουλή είς όλα τά δω 
μάτια τού μεγάρου καί εις όλα τά χάλκινα κα ί

άργυρά σκεύη. Έ τ σ ι  καί έγινε.
Ύ σ τερ ’ άπό λίγες μέρες, ό διοικητής άρρώ- 

στησε καί φώναξε τόν γιατρό.
Ό  γιατρός ήλθε, τόν έρώτησε τί έχει καί ε 

κείνος τοΰ είπε πώς τόν πονοΰσε τό κεφάλι καί 
ήθελε νά τού πάρη αίμα, διέταξε νά φέρουν ένα 
δοχείο (λεκάνη), έν τφ  μεταξύ δέ ό γιατρός ά- 
κονοΰσε τό ξυράφι του μέ τό όποιο θάπερνε α ΐ-  
μα άπ’ τό χέρι τού διοικητοΰ. Ά λ λ ’ όταν έφε
ραν τό δοχείο καί ό γιατρός είδε νά γράφη επά
νω τήν συμβουλή τού Χ όνιζα , άρχισε τά τρέμη 
καί μιά ώχρότης έχύθηκε στό πρόσωπό του.

‘Ο διοικητής δέν μπορούσε νά εξηγήση τή 
μεταβολή τοΰ γιατρού. Καταλαβαίνετε τώρα τί 
συνέβη. Ό  γιατρός είχε συνβταιρισθή μέ κάποιο 
εχθρό τοΰ διοικητοΰ γιά νά τόν θανατώση καί 
είς άνταμοιβή θά έπερνε μεγάλο δώρο, άλλά τή 
στιγμή πού τοΰ έφεραν τή λεκάνη καί είδε γραμ
μένο : «Τίποτα νά μή κάμης πριν τό σκεφθής 
καλά», ώχρίασε καί έτεσε στά πόδια τοΰ διοι- 
κητοΰ ζητόντας σιιχώρεσι καί χάρι τής ζωής το».

"Ετσι σώθηκε ή ζωή τού διοικητοΰ καί έλύθη 
ή απορία του. πώς έπτά λέξεις τοΰ Χ όντζα αξι- 
ζαν έκατό φλωριά.

Τόν συνεχώρησε τό γιατρό ό διοικητήξ 
Αϋτό ας τό πή άλλος.

* * *

‘S J J iiv in h  ω οίηβις

SY lhv κΛαϊς !

Μην κλαΐς, μη  λες πώ ς τίποτα δέν αοϋμειν*
[έδώ πέρα' 

σοΰ μένει, απάνω ατά βουνά, τό πέρασμα
[της μπάρας, 

οοΰ μένει η χαραυγή μακρυά στο πέλαγο
[ κ ι’ ή μέρα 

κάτω στον κάμπο κ ’ οι ελιές και τό βοητό
[τής χώρας.

Σοΰ μένει ακόμα τό φτωχό  τ ’ απάνεμο ά-
I κρργιάλι

που σά βραδυάζει μέσα του πέφτουν τά  
I'βράχια, οί μώλοι, 

τά σπίτια , ό γέρος ό ψαρας που λάμνει α-
[γάλι— αγάλι 

μην κλαΐς Σοΰ μένει εκεί— γιά ίδες — δλ 
[η ζω ή μας. "Ολη.

Σοΰ μένει έκεΐ μ ε  τη βουβή κι' ά&ώα της
[γαλήνη,

μέ  τη γλυκοχαμόγελη, τήν ξένοιαστη όμορ-
Iφιά της,

μέ τή σκιά της, τή σκιά π '  αρχίζει νά τη
[σβύιγι

σιγά-σιγά τό σούρουπο και τής νυχτιάς ο
I μπάτης.. .  

Ά π ό  ι ΐς  τοΰ Λ ά μ π ρ ο υ  Π ορφ ύρα



I B H  η ? Ι Ρ Β Μ Υ # [

‘η  Π € Τ 1 Λ Ο ϋ Λ  Κ Α Ι  T O  Π Α Ι Δ Α Κ Ι ,
Ή τ α ν  έ'να πρωινό μοσχοβολισμέ\ο τοΰ 

Μ αγιού! 'H  βροχούλα τής νύχτας είχε ξε
πλύνει τά δένδρα καί τά λουλούδια α π ’ τήν 
αχαρη σκόνη καί ό κήπος ά'στραφτε στοΰ 
ήλιου τό χάϊδεμα.

Έ μ ο ιο ζε  ολόκληρος σάν τρυφερό καί φ ω 
τεινό χαμογέλιο.

Χιλιάδες έντομα στριφογύριζαν στόν αέ
ρα καί πεταλούδες έλαφρόπτερες πετοΰσαν 
απο λουλουδι σέ λουλούδι, φέρνοντας καί 
πέρνοντας μυνήματα...

’Έ τρεχε καί τό παιδάκι χαρούμενα μέσα 
στόν κήπο.

’Η ταν δμορφο καί καλοντυμένο καί ή 
χιονάτη του νταντελένια τραχηλιά, στόλιζε 
περίσσια τη βελουδένια μαύρη φορεσιά του.

Φαινότανε πλούσιο—θά'ταν καί χαϊδεμέ
νο. Τό ΰφος του τδδειχνε.

Μπροστά του, κείνη τήν ώρα, άνάμεσα 
ά π ’ τά τριαντάφυλλα ξεπρόβαλλε μιά ώ- 
ραία μεγάλη πεταλούδα.

Ό  αόρατος ζωγράφος τής είχε ζωγραφί
σει μέ χρώμα γαλάζιο βαθύ, τά βελουδένια 
της φτερά— μαΰρες γραμμές τά πλαισίω
ναν καί σκόνη χρυσή τά σκέπαζε.

Το φτερωτό στολίδι, πετοΰσε, πετοΰσε— 
καί τά λουλούδια τ ’ άγαποΰσαν καί τό κα
μάρωναν!

— Έ λ α , έ'λα κοντά μου, έλεγε τό καθένα 
καί ή μικρή φτερωτή βασίλισσα πετοΰσε 
από τό έ'να στ’ άλλο καί τά φιλούσε τρυ
φερά:

ι —̂ Α ! φώναξε τό παιδάκι καί τά μαϋρα 
μάτια του λάμψανε.

— "Α ! Τί ό'μορφη πεταλούδα.
— Θέλω νά σέ πιάσω.

^— Θά σέ πιάσω, θά σέ τσακώσω καί θά 
σε τρυπήσω μέ μιά -καρφίτσα κι’ έπειτα ί)ά 
σέ βάλω άπό κάτω ά π ’ τό γυαλί καί θά σέ 
δείχνω στά παιδιά !

Αποφασιστικά άρχισε νά τήν κυνηγάη. 
’Ανατρίχιασαν τά τριαντάφυλλα καί τά γ ια 
σεμιά κ ι’ ή βιολέ.ττες καί τά γαρύφαλλα. 
’Ακόμα καί κάτι αγριολούλουδα πού άνίΚ- 
ζανε ταπεινά σέ μιαν άκρη

— «Τί κακό παιδί ί»
— «Γιατί θέλει νά τό κάμη αύτό ;»
— «Τί τοΰ έκαμε ή ώραία μας βασίλισσα».
’Έ τσ ι ψιίΐυρίζανε μεταξύ τους κι’ τ') πέ

τα? ουδένι ες τους καρδιές χτυπούσαν μέ α
γωνία.

Εκείνο δέν ήξερε τή γλώσσα τους καί 
δεν ακούσε τί έλεγαν. Έ τρ εχε  νά προλάβη 
το θΰμα του σάν τόβλεπε καθισμένο απάνω 
σέ κανένα άνθος.

— «Έ ρχετα ι, έρχεται, έλεγε ή πεταλούδα 
στο άνθος πού τήν κρατούσε— έρχεται— 
βλέπω τόν ίσκιο του.

— Α χ ! τρέμω τόσο πολύ πού σέ λυγίζω.

Πέρασε κάμποση ώρα πού τό μικρό θη- 
ριό, ίδρωμένο καί λαχανιασμένο προσπα
θούσε νά^ σκεπάση μέ τό μεγάλο καπέλλο 
του τήν ωραία πεταλούδα καί νά τήν φυλα
κίση ώς πού νά τοΰ δοθή καιρός νά έκτε- 
λέση τό τρομερό του σχέδιο.

Καί σέ μιά στιγμή πού τό καϋμένο τό 
ζωάκι δεν είχε πιά άλλη δύναμι γιά νά φ ύ
γη αμέσως, μόλις ένοιωθε τόν κίνδυνο,-νά- 
τό μεγάλο ψάθινο καπέλλο σκέπασε θρ ιαμ 
βευτικά το κουρασμένο σωματάκι του καί 
η πεταλούδα βρέθηκε σέ μαΰρο σκοτάδι.

Αρχισε νά χτυπιέται, νά χτυπιέται αδιά
κοπα ζητώντας τή λευθεριά, τό φώ ς!

Τό κακό αγόρι είχε κουρασθή κ ι’ αύτό 
καί κάθησε στή ρίζα μιάς νεραντζιάς. ’Ή 
τανε πολλή ζέστη εκείνη τήν ήμερα.

Ακούμπησε το ίδρωμένο κεφαλάκι του 
στό κορμό τοΰ δένδρου κι ’ άνάσανε.

Μύριες ευωδίες μυρώνανε τόν άέρα. Πού 
καί πού μιά δροσερή πνοή τοΰ χάϊδευε τά 
μαλλιά.

Τ ί ώραΐα πού ήτανε δλα γύρω !
Μά σέ λίγο, σιγά, σιγά, τά ματάκια έ- 

κλεισαν σέ ύπνου νάρκη.

Μ πά! Τί ε ίν ’ α ύ τό ; Πού είναι τά ώ 
ραΐα φουντωμένα κλαριά τής νεραντζιάς;

Πού είναι τά άνθη της πού μοσχοβολού
σαν τόοο όμορφα ; Τ ί έγιναν.

Τί έβλεπε τώ ρ α ;
Κάτι φριχτά χέρια, μακρυά, μέ πελώ

ρια τεντωμένα δάχτυλα πού έγερναν άπάνω 
του καί προσπαθούσαν νά τόν φθάσουν νά 
τόν πνίξουνε ίσως...

"Αχ! π;ώς κρόταζε... πώς χτυ.τοΰσε ή 
καρδιά του !

Μαζεύτηκε, έγινε μικρός, μικρός, κουβα- 
ράκι. Θέλησε νά σηκωθή, νά τρέξη, νά φ ύ
γη μακρυά άπ’ τό δένδρο αύτό τό ξωτικό 
πού ζωντάνεψε και έγινε θηρίο.

Προσπαί^οΰσε, άδύνατο. Μαγικά σχοινιά 
τόν είχαν δέσει, τόν είχαν καρφώσει στό 
χώμα. Και τά πελώρια χέρια, ολοένα κου- 
νιώντουσαν καί τέντωναν τά δάχτυλα— νά— 
τόν αρπάζουν. "Α χ ! πώς τόν σφίγγουν !

Μόλις μπορεί νά πή —«έλεος, δέν σάς 
έκανα τίποτα κακό !

Καί δάκρυα, δάκρυα άφθονα, άτελείωτα 
έτρεχαν άπό τά μάτια του καί τοΰ έβρεχαν 
τό πρόσωπάκι— καί—τόν ξύπνησαν !

Δειλά, φοβισμένα, κύτταζε γύρω τοΰ καί 
σήκωσε τό κεφάλι.

'Π  νερατζιά, φουντωτή καί καμαρωτή, 
άπλωνε τόν ίσκιο της.

Ό  παράξενος δράκοντας, ειχε χαθή.
’Ακόμα χτυπούσε ή καρδιά του.
Τ ί φόβο πού πήρε! ’Ά ς  ήταν κι’ ονειρο.
— Τ ί φρίκη, νά θέλουν νά σοΰ κάνουνε 

τόσο κακό! σκεπτότανε. Τ ί φρίκη!
Δέν ήθελε νά μείνη έκεΐ καί θυμήθηκε.
— Ά ! είπε. Έ κ ε ΐ άπό κάτω έχω τήν 

πεταλούδα. Τ ί νά γίνηκε; Μήν ψόφησε ύστερ’ 
άπό τόση ώ ρ α ! Σήκωσε προσεκτικά τό κα
πέλλο του.

Ε ίδε τήν πεταλούδα πού κοίτονταν ακί
νητη. Ε ίχε χάση πολύ άπό τήν ομορφιά της.

Χτυπήθηκε τόσο γιά τή λευθεριά, πού τά 
φτερά της τά ώραΐα είχανε τρ ιφθή  στις ά
κρες καί ή σκόνη ή χρνσή σκορπίστηκε. Τ ί 
κρ ίμα!

Τό παιδάκι ένοιωσε κάτι νά σφίγγη τήν 
καρδιά του. Ν ά! κι’ αύτός έκαμε τόσο, τό
σο κακό σ’ έ'να όμορφο πλασματάκι πού 
σέ τίποτε δέν τόν είχε πειράξη.

"Εσκυψε, σήκωσε τρυφερά τό μικρό ζω 
άκι καί τό άκούμπησε προσεκτικά άπάνω 
στά φύλλα τής νερατζιάς.

Ή  πεταλούδα αναδεύτηκε...
— Ζή, ζή, ί)ά ζήση, φώναξε μέ χαρά καί 

άπ’ τή καρδιά του έφυγε κάποιο βάρος κάί 
άπ’ τή στιγμή εκείνη κατάλαβε πώς έγινε 
καλλίτερος m.\ έτρεξε μέ χαρά στό σπίτι του.

Ν Ε Ρ Α

Π αιδικό y i j i o
ί%α>ρόοωζη ’Ή ω άνζησις

Ό  Ν ίκος, κατά τη συνήθειά του, ξύπνη
σε καί σήμερα στις 10 καί ό πατέρας του 
άρχισε νά τόν μαλώνη, λέγοντας πώς εκεί
νος πού σηκώνεται πρωι καί τήν υγεία του 
δέν βλάπτει καί πολλές δουλειές μπορεί νά 
κάμη.

— Κ ι’ άλλα καλά έχει εκείνος πού δέν 
είνε τεμπέλης, εξακολουθεί ό πατέρας. «Νά 
προ ημερών έ'νας πού βγήκε πρω ί—πρωΐ, 
στό δρόμο, βρήκε έ'να είκοσιπεντάρικο».

— Ναί, πατέρα, άλλά εκείνος πού τό έ
χασε θά  βγήκε πιό πρ ω ΐ..»  άπαντά ό Ν ί
κος.

Τ ο  ϊδ ιο  κάμνει 

Μεταξύ δ ύ ο :
— Έ γώ  δέν έχω πιά σ υγγενείς!
— Γ ια τ ί; πέθαναν ;
-—’Ό χι, πλούτισαν!

' 8 }  υ ω νά δ α

Π ελά τη ς: Δέν μοΰ λές, γιατί δταν κό- 
βη; τά μαλλιά μου διηγείσαι άπαίσιες ίστο-
θ ίες ; - , ,

Κ ουρεύς: Γ ιά  νά σηκώνωνται ή τρί
χες σας καί νά τίς κόβω καλλίτερα.

c/iadn ·. .

•—Μά βρέ παιδί, ο λογαριασμός δέν είνε 
σωστός.

— Ά  παρντόν! έκαμα λάθος, είχα πρό
σθεση καί τήν. . ημερομηνίαν.

Τ ο  }ύα;νημα

Ό  μικρός Νίκος, λέγει τό βράβυ είς τήν 
μητέρα του :

— Μητέρα, αύριο νά μέ ξυπνήσης είς 
τάς 6 τό πρωΐ διότι έχομε εκδρομή.

Τήν άλλην ημέραν δ Νϊκος, παρά τήν 
συνήθειά του ξυπνά ενωρίς καί βλέπων δτι 
ή μητέρα του δέν έρχεται νά τόν ξυπνήση, 
φ ω νάζει:

— Καλέ μητέρα, δέν έρχεσαι νά μέ 
ξυπνήσης; Ε ίναι αργά.



A NA AlAZttEAAZI 
Al ΝΑ ΜΟΡΦΟΝΕΙΤΕ

Τά κνμαζα
"Ολα σχεδόν τά Ελληνόπουλα τήν εποχή 

αύτή συχνάζουν στ' άκρογυάλια, δταν φυσικά 
υπάρχει θάλασσα πλησίον στό μέρος των, γ ια τί 
δλα τά παιδιά  τή ; 'Ελλάδος άγαποΰν τή θ ά 
λασσα. Λοιπόν, καθώς κυττάζετε τή θάλασσα, 
έσυλλογισθήκαιε ποτέ τί εινε τά κύματα αυτά 
πού πηγαινοέρχονται χωρίς νά κουράζωνται πο
τέ καί χιυποΰν διαρκώ ; τήν ακτή πότε μεγάλα 
καί απειλητικά καί πότε χαμηλά, μικρά, παιχ 
νιδιάρικα; Ε ίμαι βέβαιος πώς τά πολλά παιδιά 
δέν ξεύρουν τί είνε τά κύματα αυτά. Ό  περισ
σότερος κόσμος τά θεω ρεί ώς όγκους νεροΰ 
πού ταξειδεύουν πάνω στήν επιφάνεια τής θ α 
λάσσης, κ ι' έ'πειτα έρχονται νά σκάζουν στους 
βράχους ή στήν αμμουδιά. Π ολλές φορές θ ά  ε ί
πατε. «Νά έ'να κύμα πούρχεται άπό πέρα». Καί 
τά βλέπετε νάρχεται πραγματικώς. Καί φυσικά 
φαντάζεσθε πώς ό δγκος εκείνος τού νεροΰ τα- 
ξειδεύει. Λοιπόν, δέν συμβαίνει αυτό. Δέν είνε 
τό νερά πού κ ινείτα ι, άλλά τά κύματα. Τό νερό 
κ ινείτα ι μονάχα πάνω —κάτω.

Θά τό καταλάβετε εύκολα αύτό αν πάρετε 
Ινα  κομμάτι σχοινί, δέσετε τό ένα άκρον κ ά 
που, κρατήσετε τό άλλο τεντωμένο μέ τά. χέρι 
σας καί τό κινήσετε γρήγορα πάνω κάτω. Θά 
ίδήτε τότε κύματα πού κυνηγούν τό ενα τό άλ
λο. Τ ά  κύματα αΰτά ταξειδεύουν, τρέχουν πράς 
τό μέρος σας, δχι δμως καί τά σχοινί' τό σχοινί 
άπλούστατα κινήθηκε πάνω—κάτω. Τό ίδιο  συμ
βαίνει καί μέ τή θάλασσα.
Τ ι  ε ιν ε  κϋμα :

Τ ί είνε κνμα τότε; Κϋμα είνε ε \α  είδος δια- 
ταράξεως πού γίνεται σέ κανονικά διαστήματα 
καί ή οποία ταξειδεύει- ή διατάραξις ταξειδεύει 
καί δχι τό μέρος τοΰ νεροΰ ή σχοινιοΰ πού ύ- 
φίσταται τήν διατάραξι.

"Αν, δταν πηγαίνετε νά κολυμβήσετε, στα- 
θήτε μέσα στήν θάλασσα μερικά μέτρα πέρα 
άπό τήν άκτή, θ ά  παρατηρήσετε δτι ή έπιφά- 
νεια τοΰ νεροΰ διαρκώς αλλάζει" άνεβοκατεβαί- 
νε ι. "Αν ενας φίλος σας «άμη τό ϊδιο  λίγο πιό 
πέρα προς τήν διεύθυνσι άπό τήν όποια τά κύ
ματα έρχονται καί αυτός θ ά  παρατηρήση τήν 
επ ιφάνεια  ν’ άνεβοκατεβαίνη, άλλά θ ά  τό ίδή 
ενα ή δύο δευτερόλεπτα πριν άπό σάς.

Τό ίδιο  πάλι καί δεύτερος φίλος πιό πέρα, 
θά  τό παρατηρήση πρωτήτερα. Κ αθένας άπό 
τούς τρεις θά ίδή μιά κανονική ά λλ α ,ή  νά γ ί
νετα ι καί θά βλέπετε,τήν άλλαγή ούτή δχι στιγ
μιαία, άλλά συνεχιζομένην, προχωροΰσ^ν.

Ή  άλλαγή αυτή—ή διατάραξις— ή οποία 
κάμνει τά κύματα στή θάλασσα είνε μιά άλλα
γή θέσεω ς, ενα άνεβοκαιέβασμα τής έπιφα- 
νείας. Ά λλά κάθε είδος διαταράξεως προκαλεϊ

κύματα.
Π . χ. τά κύματα στόν άέρα πού προκαλοΰν 

τόν ήχο είνε κύματα πού τά γεννά ή πίεσις.
"Αν διάφορα παιδιά σταθοΰν στή γραμμή 

καί ό τελευταίος μιλήση ή φωνάξη, ξέρουμε δτι 
δλοι θά  τόν ακούσουν. Τοΰτο συμβαίνει διότι 
ό τελευταίος έ'καμε κάτι, τό όποιον έπροκάλεσε 
μιά α ιφνίδια  πίεσι στόν άέρα γύρω του. Ό  πιε· 
σθείς άέρας, ξαναπηδά στή θέσι του, άκριβώς 
δπως σέ μιά μπάλα λαστιχένια άφοΰ τήν π ιέ
σετε σ' έ'να μέρος, τό μέρος αΰτά ξανάρχεται 
στή θέσι του καί αύτό π ιέζει καί τόν δίπλα  άέρα, 
πού π ιέζετα ι κ ι’ αυτός καί οδτω καθ, εξής.
3 1  ώς ά κοϋμε;

Ό  άέρας λοιπόν περνά τήν διατάραξι είς άλ
λο μέρος τοΰ άέρος καί γίνεται ό κυματισμός. 
Βλέπετε λοιπόν δτι δέν είνε ό άέρπς πού κι
νείτα ι καί πηγαίνει άπό τό έ'να παιδί στή γραμ
μή είς τό άλλο, άλλά ή πίεσις.

Τοΰ καθενός παιδ-.οϋ π ιέζετα ι τό άκουστικό 
τύμπανο μέ τή σειρά του καί έτσι άκούει τόν 
ήχο.

Δέν υπάρχει δμως κίνησις τοΰ αερος γ ιατί 
μπορεϊται νά ακούσετε καί διά μέσου μιας πόρ
τας καί ξέρουμε βέβαια πώς ή πόρτα δέν ταξει- 
δεύει. δταν γίνεται ό ήχος, γιά  νάρθη νά μάς 
κτυπήση τό ακουστικόν τύμπανον τού αύτιοϋ
μ«ς· , , .

Ε ίνα ι λοιπόν ή διαταραξις αυτή που ταξει- 
δεύει καί κάθε πα ιδ ί τήν α ισθάνεται μέ τή 
σειρά του άκριβώς δπως τά τρία παιδιά  μέσα σέ 
νερό, πού είπαμε παραπάνω, αισθάνονται τόν 
κυμάτισμά τής βπιφανείας τοΰ νεροΰ μόλις μπή 
μέσα.

Καί τοΰτο μάς βοηθεί βίς τό νά κατολάβου- 
με τά θαυμάσια εκείνα κύματα τοΰ αίθέρος, πού 
μάς φέρνουν φώς καί θερμότητα καί τά όποια 
μεταβιβάζουν καί τά ραδιοτηλεγραφήματα. Καί 
αΰτά ε ίνα ι διαταράξεις πού μεγαλώνουν καί μ ι
κραίνουν καί ταξειδεύουν συγχρόνως, άκριβώς δ 
πως κάμνουν καί τά κύματα τοΰ νεροΰ καί τοΰ 
άέρος.
Τ ί  ε ίν α ι α ιδ ή ο ;

Τί είνε δμως αιθήρ ; Π άν δ,τι ξέρουμε είνε 
δτι τό φώς φθάνει σέ μας άπό τόν ήλιο καί 
άλλα μακρυνά σώματα, εϊμεθα  δέ βέβαιοι άπό 
διάφορα πειράματα δτι τό φώς οφείλεται είς 
ένα είδος κινήσεως πού προκαλεΐται ύπό μακρυ- 
νών φωτεινών σωμάτων άπό τά όποια  έκτοξεύ- 
ται φώς καί ταξειδεύει σέ μάς άκριβώς όπως τα- 
ξειδεύουν τά  κύματα.

“Αλλά διά νά συμβή αύτό, λογικώς πρέπει 
νά παραδεχθούμε δτι υπάρχει κάτι πού πρώτα 
ύφ ίστα ια ι τήν διατάραξι καί έπειτα μάς τήν με
ταβιβάζει.

Τ ίποτε άπό όσα ήμποροϋμε νά ίδοΰμε, να 
πιάσουμε ή νά μυρισθσΰμε είνε ίκανό να καμη 
αύτό. Ό  άέραα δέν είνε.

Γ ιά  τοΰτο εϊμ εθα  άναγκασμένοι να πιστεύου
με ότι υπάρχει κάτι άλλο, πού διαφεύγει τας 
αισθήσεις μας καί αύτό τό άλλο τό ονομάζουμε
αιθέρα. , ,

Ό  αιθήρ δέν είνε κατι φανταστικό, εινε 
κάτι πραγματικό. Ξέρουμε τό νερό καί τόν α 
έρα διότι τά βλέπουμε καί τά  αισθανομεθα, φέ
ρουμε τόν αιθέρα γιατί μάς φέρνει φώς._ Η  μό
νη διαφορά είνε ότι τά δύο πρώτα τα γνωρί
ζουμε καί διά τών αίσθήσεών μας.  ̂ ι ,

•Ωσαύτως ξέρετε ότι ή θερμότης οπως και το 
φώε, έ'ρχεται δ ι’ όμοιων μέσων, πειράματα δε α
πέδειξαν δτι ταξειδεύει μέ τήν αυτήν ταχύτητα" 
εκ τούτου λοιπόν συμπεραίνομεν δτι αυτος^ ο αι- 
θήο πού μάς φέρνει φώς, μάς φερνει επίσης 
καΓ θερμότητα, διότι έξηκριβώθη^ οτι η ταχυτης 
μέ τήν όποιαν μία οίαδήποτε «αλλαγή» ταξει- 
δεύει έξαρτάται άπό τήν φύσιν τοΰ σώματος 
πού ύφ ίστατοι τήν αλλαγήν ταύτην. _

",Αν λοιπόν ή ταχύτης δύο «άλλανων» εινε ή
ίδ ια  δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν δτι ή ουσία 
ή ΰποστάσα τήν άλλαγήν είνε ή ϊδ ια  και εις τας 
δύο περιπτώσεις, ,

’Επίσης γνωρίζετε δ α  ο μαγνητης ηαπορει 
νά σέρνη ενα κομμάτι σίδερο χωρίς νά το εγγι- 
ζη ίσω ς γνωρίζετε ακόμη, αν δέν το ξερετβ tra 
σά; πώ ϊσως άλλη φορά πώς νά τό εξακριβώσε
τε δτι ένας μαγνήτης κινούμενος γρήγορα γυρω 
άπό ένα σύρμα χωρίς να τό έγγίζη , παράγει η
λεκτρικό ρεΰμα στό σύρμα. Τά σύρμα αυτο αν 
τό φέρουμε γύρω άπό ενα κομμάτι σίδερο,_ τοτε 
τό σίδερο γ ίνετα ι μαγνήτης ενόσω κρατεί η πα- 
οανωγή χοΌ ρεύματος. , , ,

"Ολα τά ηλεκτρικά καί μ α γνήτιζα  αυτα  ̂α* 
ποτελέσματα, ώς βλέπετε, προκαλοΰνται απο 
ένα σώμα σέ άλλο, χωρίς τά  σώματα αυτα να 
έγγ ίζω ντα ι. Ά λ λ ά  τότε τί τα συνδεει λοιπον ;
Μήπως ό α ιθ ή ρ ; , *■

Έ ν α ς  πολύ μεγάλος επιστήμων, ο ΚΛ,αρκ 
Μάξουελ, άπέδειξεν δτι ό ίδ ιο ς α ιθήρ, που μας 
φέρνει φώς καί θερμότητα, είνε η α ίτια  δια την 
όποιαν ό μαγνήτη; σέρνει τό σίδερο καθώς και 
γ ιά  τά άλλα ήλεκτρομαγνητικα αποτελέσματα
πού βλέπουμε. , _ „

Ά π ό  τή θεωρία αυτη επροχωοησε και μ«ς ε- 
δειξεν ότι τά κύματα τοΰ φωτός καί τής θερμο- 
τητος δέν είνε κινήσεις πάνω-κάτω οπως στον 
κυμάτισμά τής θαλάσσης ή^πιέσεις και διαστο- 
λαί δπως στά. κύματα τοΰ ηχου, αλλα ηλεκτρι
κοί καί μαγνητικαί διαταράξεις. . „

Κι’ έτσ ι πιστεύουμε τώρα οτι ο Ι1λι0?> και 
τά  άλλα σώματα πού μάς στέλνουν φώς και θερ
μότητα έχουν πάνω τους άπειρα μικρά μωρία 
πού ένεργοΰν ωσάν μικρούτσικες ηλεκτρικες μη
χανές παράγοντα πάρα πολύ μικρά ηλεκτρικά 
ρεύματα προκαλοΰντα διαταραξεις στον α ίθερα, 
ίι όποιες φθάνουν στό τέλος στά ματια μα? 5 
στό σώμα μας καί μάς δίδουν τήν αισθησι του 
φω τός καί τής θερμότητος. , , , , „ ,

Καί άπό τήν άνακαλυψιν αυτήν εγβννηθη η 
άνακάλυψις άλλων άκόμη κυμάτων τοΰ αιθερος, 
πού μεταχειρ ιζόμβ θ α σήμερα ώς τον ασύρματο 
τηλέγραφο.

Τ ι  χρησιμεύουν τά ροϋχα

Ή  κανονική θερμοκρασία τοΰ σώματος_ είνε 
36-6 βίνε δέ έ'ργον τοΰ δέρματος νά κράτη την 
θερμότητα είς τάν βαθμόν αύτον. Το δέρμα κα
τορθώνει νά κάνη τοΰτο δια τη ; εξατμισεως, 
βοη θεΐτα ι δέ ύπό τών ένδυμάτατν. ,

Ε ίς τά θερμά κλίματα, οπως εινε τα ιδικα μας 
τό καλοκαίρι, τά ενδύματα χρησιμευουν εις to  
νά προστατεύουν τό σώμα άπό της ακτίνες του 
ήλιου, άποτελοΰν δμως καί κίνδυνο κατα τούτο 
δτι άπορροφοϋν τόν ιδρώτα και ημπορουν να 
προκολέσουκ ψήξιν δηλ. κρυάδες. Γ ια  τούτο τα 
ρούχα πρέπει νά είνε πορώδη ν απορροφούν ε
λεύθερα τόν Ιδρώτα, άλλά ή εξατμησις να γ ίνε
τα ι άργά.
Τ ι  χρ η σ ιμ εύ ει το άΛάτι

Δύο κουταλιέ; τοΰ γλυκού αλάτι μαγειρικόν 
είς ένα ποτήρι νερό χλιαρά ε ίνα ι το καλύτερο

—Μιά κουταλιά τοΰ γλυκοΰ είς ένα ποτήρι 
κρύο νερό καταπραΰνει τόν κωλυκοπονον και 
ύποβοηθεϊ τήν χώνευσιν.

—Βάλε μέσα είς ένα σακκουλακι αλατι ψιλό, 
ζέστανε το ολίγον καί άκούμπησέ το εις το μέ
ρος τοΰ σώματος πού πάσχει _άπο νευραλγίαν.

—Αί νευραλγίαι τών ποδών θεραπεύονται με 
λουτρά άπό αλατισμένο ζεστό νερο- Τ α  λουτρά 
αύτά πρέπει νά γίνω νται πρω ι και βθαδυ *αι to  
νερό νά είναι τόσον ζεστό όσον to  δεχεται το

° 10'"Αν έχουν φ λογισθή  τά μάτια σου, ή εάν τά 
αισθάνεσαι κουρασμένα βράσε νερά καί υστέρα 
ρίξε μέσα όλίγο άλάτι. Ά μ α  κρυωοη πλυνεις 
μέ άύτό τά μάτια σου καί θα  αισθανθης μεγάλη
άνακούφισιν. e , λ

- ’Ε πιθέματα άπό βρασμένο αλμυρό νερο 
είνε άποτελεσματικώτατα διά πληγας.

 Τ ά  δόντια καθαρίζουν θαυμασια «ν  τα
τρίψης μέ άλάτι ψιλά καί δυναμώνουν τά ουλα.

—Τέλος τό άλάτι είνα ι το καλύτερον αντι
σηπτικόν δέν πρέπει όμως νά κάμνη κάνεις 
κστάχρησιν, διότι βλάπτει τα νεφρά και την 
καρδιά.
eCZΊρ ιεινη  (ΰορείας

"Ο ταν ετοιμάζεσαι διά πορείαν, νά μήν είσαι 
νηστικός, άλλ’ δχι καί πολύ χορτάτος. Κατα την 
διάρκειαν τής πορείας μη πινης ποτε νερο, αλλα 
λίγο τσάι ή καφφέ άραιωμενο με νερο, που πρε- 
π ει νά έχης πάντα στά παγούρι σου. Μη σταϋ- 
μεύης ποτέ σέ μέρος υγρά ή πολυ ψυχρό και μη 
ξαπλώνεσαι ποτέ πρηνηδάν επάνω στη χλοη. 
“Ο ταν είσαι πολύ κουρασμένος, βαζε εις το στό
μα σου κανένα σβόλο ζάχαρι ή καραμελλα μεν- 
τας, ωφελεί πολύ.
M wq καθαρίζονται ο ί  βούρτσες

Μέσα σέ μιά λεκάνη νερό ρίξε μερικές στα
γόνες άμμωνία καί βούτηξε έκεΐ τή βούρτσα που 
θέλεις νά καθαρίσης. Επανελαβετο 2 3 φορές
καί θά  Ιδής δτι καθαρίζη τελείως, πρόσεξε μο
νόν νά μή βουτήξης είς αυτο το μ ίγμα  το ξύλο 
τής βούρτσας.



'Ε λ λ η ν ικ ό  Μ υβιστόρημα

Ύ πό Β λ . Β «λ«σσβπβύλβυ

(Συνέχεια άπό τό προηγοΰμενον)
Σέ λίγο τό πλοίο έμεινε άδειο σχεδόν, 

*0 πλοίαρχος, δ δεύτερος, δυο ναύτες κι* οί 
δυό πρόσκοποι είναι οΐ μόνοι ποϋ μένουν. 
Τό νερό έχει φθάσει στή δεύτερη γραμμή 
τών παραθυριών. 'Ό ,τ ι πρόκειται νά γίνη, 
πρέπει νά γίνη γρήγορα, πολύ γρήγορα μά
λιστα, γιατί σέ λίγα λεπτά, σέ λίγα δεύτε- 
ρόλεπτα ίσως, θά  είναι αργά.

Ή  δίνη τοΰ σκάφους πού θά βουλιάζη 
στόν υγρό τάφο του, θά  παρασΰρη τά πάν
τα. Βάρκα δμως δέν υπάρχει καμμιά πλέον.

— Φέρτε σωσσίβια... εμπρός!... Ά ς  βάλη 
δ καθένας κ ι’ ας προσπαθήση νά σωθή κο 
λυμπώντας. Ή  ξηρά δέν εινε μακρυά. 
Π ρός τ ’ αριστερά τοΰ πλοίου Έ π ε ιτ α  δέν 
θ ’ αργήσουν νά φθάσουν χαί βοήθειες.. *0 
ασυρματιστής μας έπήρε απάντηση δτι έρ
χονται. Έ μπρός, γρήγορα κι’ δ θεός μα
ζύ σας-

— Καί σείς, πλοίαρχε!
— Έ γώ ! .. Τό δικό μου τό καθήκον, ε ί

ναι έκεΐ.
Κ αί μέ τό δάχτυλο έδειξε τή γέφυρα τοΰ 

βαποριού. Έ σκυθρώπασε λιγάκι καί μετά 
εξακολούθησε.

— Έ μενα , δέν μέ κρατάει τίποτα πειά 
στή ζωή. Τό καράβι αύτό ήτανε ή μόνη, 
ή στερνή μου άγάπη. ’Ή τανε τό παιδί μου, 
ή οίκογένειά μου. Έ σ ε ΐς  ήσαστε νέοι, έ- 
χετε τή ζωή μπροστά σας... Έ μ π ρ ό ς, γρή 
γορα

Ό  Δημοσθένης σοβαρός πάντα, έδεσε 
τούς σάκκους των έπάνω σέ δυό σωσσίβια 
τόν καθένα—ήσαν μπόλικα, ευτυχώς—π έ 
ρασε στή μέση του ένα κ ι’ έδωσε καί στόν 
Ά λέκο,

— Έ τοιμοι!..
’Έ σφιξαν τό χέρι τοΰ πλοιάρχου μέ συγ

κίνηση, μέ δάκρυα στά μάτια κι’ έπεσαν 
στό νερό. Στό πλοίο οί ναύτες μέ τό δεύ
τερο πλοίαρχο, πολεμούσαν νά γυρίσουν

τ’ αγύριστο κεφάλι τού γέρου θαλασσινού. 
Κι’ αλήθεια, κανένας λόγος δέν τόν υπο
χρέωνε νά παραμείνη στ’ άδειο καράβι του. 
"Ολοι οί επιβάτες είχαν σω θεί, τό πλήρωμα 
επίσης... Γ ιατί νά θέλη νά μείνη στό κα
ράβι; Τ ίποτα ομω ς,ό  γερόλυκος φαινόντανε 
αμετάπειστος!...

Ό  Ά λέκος κ ι? δ Δημοσθένης κολυμπού
σαν μέ δύναμη, γιά ν ’ απομακρυνθούν δσο· 
γρηγορότερα μπορούσαν, άπό τό τόπο τής 
καταστροφής. Οί σάκκοι των, πού τούς ρυ
μουλκούσαν έπάνω στά σωσσίβια καί πού δ· 
Δημοσθένης τούς έδεσε στή ζώνη τους μ’ έ'
να σχοινάκι, τούς έδυσκόλευαν. Ά λ λ ά  ούτε 
σκέψις καν γιά νά τούς άφίσουν. Καλλίτερα 
τώρα λίγος παραπάνω κόπος, άλλά νά τούς 
έχουν, μετά, βοήθεια. Μ ήπως ήξεραν καί 
τί θά τούς έβγαινε μπροστά, μιά κ ι’ άρχι
σαν νά πραγματοποιούνται τά όνειρα τού· 
Δημοσ{>ένη;

Γύρισαν καί κύτταξαν. Τά φώτα τοϋ βα
ποριού δέν φαινόντουσαν πειά. Σ έ λίγο ένα 
πλατάγισμα ακούστηκε, σάν κύμα πού χτυ
πιέται καί μετά τά νερά πού ταράχθηκαν. 
Πέρασε λίγη ώρα, ίσως δμως καί λίγα λε
πτά μόνον. Ξαφνικά άπό μακρυά μιά φω νή 
ακούστηκε Φώναξαν κ ι’ αυτοί, δσο πο ιό  
δυνατά μποροΰσαν. Δέν ακόυσαν τίποτα. 
Τήν ξανάκουσαν πάλι, πειό μακρυνή, άρ- 
γότερα. ’Απάντησαν κι’ αύτή τή φορά, ϊ) 
φωνή τους ομως ήταν αδύνατη, δέν θ ’ α 
κούστηκε. Κ ι’ άκόμη μιά φορά τήν ξανά
κουσαν, σάν νά ζητοϋσε, λέει, βοήθεια. Μά 
ήταν αλήθεια, τάχα; Π οιος ξέρει! Τόσο 
αδύνατη. Κάτι σάν ψιθύρισμα μάλλον. Έ 
πειτα, τ’ αυτιά τους άρχισαν νά βουίζουν. 
’Ίσω ς κάποιος άπό τσύς ναυαγούς, πού ζη- 
τοϋσε απελπισμένος βοήθεια. ’Ίσω ς καί νά 
μήν ύπάρχη πειά. Φρίκη!...

Κολυμποϋσαν αρκετή ώρα, δταν δ Ά λ έ 
κος ρώτησε.

—  Μά είσαι βέβαιος πώς κολυμπάμε σω

στά; Μήν χάσαμε τό δρόμο;
—’Ό χ ι. Π ρίν πέσουμε στή θάλασσα, κύ- 

ταξα στή πυξίδα τή διεύθυνση πού μάς έ 
δειξε δ πλοίαρχος. Νοτιανατολικά.

— Θαυμάσια! Μέ τόν πολικό τώρα θά 
βροΰμε τό δρόμο μας.

Γύρισαν ανάσκελα, καί γιά νά ψάξουν 
καλλίτερα τόν ούρανό, άλλά καί γιά νά ξε
κουραστούν. Τά μάτια τους, συνηθισμένα, 
γρήγορα βρήκαν τόν αστερισμό τής μικράς 
άρκτου καί τόν πολικό άστέρα, δπως συνή
θως λέγεται δ άστήρ τή; ουράς της. πού ε 
πειδή είναι πολύ . κοντά στό βόρειο πόλο, 
χρησιμεύει καί γιά δείκτης του.

— Νά δ πολικός. Λίγο χάσαμε τη δ ιεύ 
θυνσή μας.

— Φαίνεται, θά είναι κανένα ρεύμα έδώ. 
Πρέπει νά πάμε λίγο πειό άριστερά.

—'"Ας κολυμπάμε χωρίς νά μιλάμε κ ι’ ε
ξαντλούμαστε.

’Ά ρχισαν καί πάλι τό κολύμπι, μά δχι 
γοργά σάν καί πρώτα. Τά ροΰχα τους άρ
χισαν νά τούς δυσκολεύουν φοβερά, οί σάκ- 
κοι νά βαραίνουν. Μαθημένοι δμως στούς 
προσκόπους, μέ τά γυμνάσματα τοΰ ναυα- 
γοσώστου, ήξεραν νά σπαταλούν δσο το 
δυνατό λιγώτερη δύναμη Ά λ λ ω ς  τε δέν 
τούς έφευγε η έλπίδα πώς λίγο άκομη καί 
θά  φτάσουν, θά φτάσουν; Α λή θεια , πού1· 
Πρώτη φορά τώρα άρχισαν νά σκέπτωνται 
τή πραγματική θέση τους, στό άγνωστο 
στή νύχτα, σέ μιά θάλασσα πού φαινόν
τανε άπέραντη Κ ι’ ευτυχώς πού μέχρι^ τώ
ρα κανένα κακό συναπάντημα δέ τούς έ-

τυχε· „ . , ,Κ ι’ δσο ή ωρα περνούσε, τ αυτια τους
έβούϊζαν περισσότερο, τό νολΰμπι τούς 
φαινόντανε δυσκολότερο. Τα ξεκουράσματα 
πού έκαναν γυρίζοντας ανάσκελα, ήσαν πειό 
συχνά τώρα καί πειό μεγαλύτερα.

— Τ ί ώρα είναι; ρο)τησε δ Δημοσθένης. 
Δέν κυτάς τό ρολώγι σου ;

— Βοήθησε με, νά κυτάξω.
Κ αθώ ς ήτανε άνάσκελα στό νερό, τρά

βηξε τό χέρι του έξω καί άνοιξε τό καπάκι 
τοΰ ρολωγιοΰ του, ένώ δ Δημοσθένης τόν 
βοηθούσε καί τόν κρατούσε για νά μή «μπα- 
τάρη». Τό ρολώγι αύτό, άριστούργημα στό 
είδος του, ήταν ειδική παραγγελία τοΰ Α- 
λέκου στό μεγαλύτερο έργοστάσιο τής Ε λ 
βετίας. Φτιαγμένο γιά εκδρομές,'έκλεινε 
τόσο καλά, πού δέν είχε φοβο ουτε στό 
νερό.

— Δώδεκα καί είκοσι, απάντησε κι έ 
κλεισε βιαστικά τό σκέπασμα. ^

— Μπράβο! "Ωστε π ά ν ε  περισσότερο απο 
τρεις ώρες πού κάνουμε το θαλασσινό αυτο
περιπατάκο.

Τή στιγμή εκείνη, τοΰ φάνηκε ότι άκου- 
σε άπό μακρυά κάποιο θόρυβο, σάν εκείνον 
πού κάνουνε τά κύματα δταν σπάζουν σέ 
βραχάκια Χωρίς να σταιθή ν ακουση, να 
βεβαιωθή, φώναξε μέ χαρά.

 Γή!... γή!··· Φτάσαμε, Ά λέκο μου,
φτάσαμε. Λιγάκι άκόμη.

Μά ήτανε αργά. Ό  Ά λέκ ος έκανε να 
σηκωθή γιά νά δ)), τού ήρθε ομως μια 
ζάλη κ ι’ έγειρε στη θαλασσα. Θά βουλίαζε 
ολόκληρος, άλλά τό σωσσίβιο τον κράτησε.

—Ά λέκο, τί έπαθες ;
Βλέποντας δμως οτι δεν τοΰ εδινε καμ- 

μιά άπάντηση τόν πλησίασε καί τοΰ τρά
βηξε τό κεφάλι έξω άπό τό νερο, που βαρυ 
έπεσε στόν ώμο του.

— Αύτό μάς έλειπε τώρα, σκέφθηκε.
Έ ν  τούτοις, ή ιδέα δτι κάπου εκεί κοντά 

κάποια στερηά βρισκόντανε, στερηά πού θα 
τούς έσωζε, τοΰ έδινε ελπίδα καί δύναμη.

— ’Εμπρός! "Οπως μπορώ, θά τόν τρα-
βήξω / , , _

— Γύρισε πάλι ανασκελα, περασε το σώ 
μα τού Ά λέκου άνάμεσα απο τα ποδαρια 
του κι’ έβαλε τό κεφάλι του ν ακουμπαη 
έπάνω του, στό στήθος του. Τόν κρατούσε 
μέ τό ένα χέρι καί με τ άλλο κολυμπούσε 
σ ιγά-σιγά.  ̂ „

Τή στιγμή εκείνη, μονος του, με το φιλο 
του στά χάλια έκεΐνα, τό μυαλό τοί' δού
λευε. ’Ά ς  μή ντραπούμε νά πούμε, πώς 
άν δέν είχε κάποιο άόριστο φόβο για τόν 
Ά λέκο, ίϊά χαμογελούσε άπό ευχαρίστηση 
γιά τίς περιπέτειες αύιές. Ναί, αλλά κα- 
ποια άλλη σκέψις τόν κάνει καί πάλι νά 
σκυθρωπάζη. Αύτός, καλά' τά ή θ ελε ,, τά 
ήξερε. Τ ί θά έλεγε δμως ο Αλεκος, αν 
κάποια μέρα μάθαινε;

’Αλήθεια, τί βαρύς πού είναι ! Πόσο τον 
δυσκολεύει στό κολύμπημα καί ποσο δια
φορετικά είναι τά πράγματα έδώ, από τα 
γυμνάσια πού έκαναν στή Γλυφαδα καί στη 
Βούλα. Έ ννο ιω θε  τίς δυνάμεις του _νά έ- 
ξαντλιοΰνται σιγά. Τό βάρος διαρκώς με
γάλωνε Ά λέκος, σάκκοι, κοντάρια. Ή σ α ν  
πολλά γιά τόσες ώρες, γιά τίς δυνάμεις ε
νός παιδιού.

’Ά κουγε τώρα καθαρά— νά ήταν αλήθεια



ταχα; το κροτο που κάνει τό κϋμα δταν 
γλυστράει στήν αμμουδιά. Π λά ϊ του, δ ού- 
ρανος μαύριζε. Τ αυτιά του άρχισαν νά 
μήν άκοΰνε πλέον καθαρά, ώς δτου δέν ά- 
κουγε τίποτα αλλο, παρά μιά βοή τοΰ φαι
νόντανε νά έρχεται άπό παντοΰ. Τό χέρι 
του κουράστηκε νά κολλμπά η κι’ άτονα κρε
μάστηκε εξω απ το νερο. Κάτι πού πέρα
σε, γλύστρισε στό χέρι του, κάτι κρΰο. Αυτό 
τον ε'κανε ν ’ άνατριχιάση.

Κ ι’ δ Ά λέκος πώ ς βάρυνε, θεέ μου! Λ ί
γο ακόμη και δεν θά μπορή νά τόν κρατή 
επάνω του, θά τοΰ ξεφύγη. Μέ προσπάθεια 
καί κοπο, περασε καί τ* άλλο του τό χέρι, 
γΰρω άπό τ ’ ακίνητο κορμί τοΰ φίλου, κάτω 
απ  ̂ τίς^μασχαλες καί τά έσφιξε μπροστά, 
στο στήθος του. Τά μηνίγγια του έβούϊζαν, 
μιά ζάλη τοΰ^ ερχόντανε. Χωρίς νά θέλη, 
αφισε πεια το κεφάλι του νά πέση πίσω, 
μες τό νερό.

/ Εμπρός άπό τά κλεισμένα του βλέφαρα, 
βασαν τοτε ολα τά παληά. *Η ζωή του 

σαν ήτανε παιδί, τά ό'νειρά του. Ά ,  τί κα
κό τέλος πού είχανε δλα αυτά!

Κάτι τόν έβάρυνε στή καρδιά. Αυτός, ναί, 
αυτός ήτανε ο αίτιος, πού ό φίλος του, ό 
αγαπημένος «αδελφός του», έπέθανε. Ναί, 
πέθανε, δέν μπορεί νά εχη γίνη αλλοιώς. 
„0>u  άλλως τε θα πάθη κ ι’ δ ίδιος σέ λίγο, 
δταν θα χάση καί τή τελευταία άναλαμπή 
τής δυνάμεώς του, τής θελήσεώς του μάλ
λον, τότε πεια. Τοτε πειά, τετέλεσται τό 
παν.

_Τα μ,ατια του είναι πειά κλειστά εντε
λώς, το λογικό δέν λειτουργεί. Νομίζει 
πως^ είναι στο κρεββάτι του, μικρό παιδί, 
καί η μητέρα του πλάϊ του, πού τόν να
νουρίζει. Τον κουνάει σιγά, ρυθμικά, απαλά. 
Ξαφνικά, σάν νά χτυπάη ελαφρά κάπου, 
σάν νά στέκεται. Κάτι τόν σηκώνει λίγο 
καί τον τραβάει πάλι. Ύ στερα τόν άφίνει. 
Καί πάλι τό ϊδιο, άπό τήν άρχή, καί πάλι, 
καί πάλι. Α νο ίγει τά μάτια του σέ υστερνή 
δύναμη τής θελησεώς του, μά τά ξανακλεί
νει αμέσως. Μες τό σκοτάδι, κάτι λευκό 
φαντάζει. Σ ιγά , απλώνει τό χέρι του καί 
τ αφίνει να πεση. "Ο ^όνος, χτυπώντας σέ 
κάτι σκληρό, τόν κάνει νά καταλάβη λιγάκι 
τήν πραγματικότητα, νά τήν μαντέψη μάλ
λον. Ψαχουλεύει, αγγίζει, άνατριχιάζει. Μά 
μια τρελλη ελπίδα, σηκώνει τό βαρύ κεφάλι 
του καί κυταζει με προσοχή. Δέν τολμάει 
νά πιστέψη καί δμως είναι άλήθεια, δέν έ

κανε λάθος. ’Ά μμ ος, είναι στήν άκρη μιάς 
αμμουδιάς. Ε ίναι ή ξηρά. Σω θήκανε.

Η  χαρα κι ή ελπίδα, ξαναφέρνουν στό 
γερό οργανισμό του τή δύναμη καί τό θάρ
ρος. ^Τραβάει τον Ά λέκο καί τά πράγματα 
έξω άπό τό νερό, νά μή τά βρίσκη τό κύμα. 
Μά πραγματικά, είναι πάρα πολΰ. Δέν κρα
τιέται πλέον, ζαλίζεται καί πέφτει κι’ αύτός 
πάνω στό σώμα τοΰ φίλου του.

Μ Ε Ρ Ο Σ  Β '.
Π ρώ τη μέρα

Ο ήλιος εχει ωρα πολύ πού βγήκε κ ι’ οι 
ζεστές του ακτίνες πυρώνουν τήν έρημη άμ- 
μουδιά, τή κατάλευκη, καί πού μόνο σ ’ ένα 
της μέρος κρύβεται ή άσπράδα της άπό κά
ποιο μαύρο σημάδι. Κ ι’ άν κανείς, περίερ
γος, προχωρούσε νά δη, θά έβλεπε πώ ς τό 
μαΰρο αύτό σημάδι, δέν είναι παρά τά σώ
ματα τών δυο φίλων μας, τών ναυαγών, 
πεσμένα τό ένα επάνω στό άλλο, καί, πλά ι 
τους, τά σακκίδιά των. Ε ίναι αρκετές ώρες 
περασμένες άπό τή χθεσινοβραδυνή « ά φ ι 
ξ η »  καί μόλις τώρα δ Ά λέκος, πρώτος, 
κουνήθηκε λίγο, μιά κίνηση κομμένη, χω 
ρίς έκφραση. Ό  ήλιος, έκανε τήν ενέργεια 
του, ζεσταίνοντας τό αίμα τό νεαρό τώ ν 
δύο παιδιών.

Σ έ λίγο δ Ά λέκος άνοιξε, μισάνοιξε 
μάλλον, τά μάτια του κι’ έρριξε μιά ματιά, 
μά τά ξανάκλεισε μή μπορώντας νά ύπο- 
φέρη τήν άντηλιά. Προσπαθούσε νά κατα
λάβη αύτό πού έβλεπε. Δέν είχε συνελθεί 
έντελώς, βρισκόντανε σ’ έ'να σημείο πού έ
βλεπε χωρίς^ νά βλέπη, χωρίς νά καταλα- 
βαίνη τί βλέπει. Έ νν ο ιω θ ε  πάνω του ένα 
βάρος, πού τόν έπίεζε- άπλωσε τό χέρι τον 
κ ι’ έπιασε κάτι, ένα σώμα. ’Ά νοιξε τότε 
γρήγορα τά μάτια του καί κύταξε καλά, ση
κώνοντας τό κεφάλι του. Τό βλέμμα του 
άστραψε : θυμήθηκε, κατάλαβε. “Ωστε ε ί
χανε σω θεί λοιπόν; Εϊ'χανε σ ω θ ε ί! Π οιος 
ξερει τί θά τραβούσαν άκόμη ώς δτου νά 
σωθούν. Ά λλά , τώρα, γιά τή στιγμή α ύ ιή , 
τουλάχιστον εϊ'χανε σωθεί.

Τράβηξε τό σώμα τοΰ Δημοσθένη άπό 
πανω του. Σηκώθηκε λίγο καί γονατιστός 
ένωσε τά χέρια του κ ι’ έτσι, μέ τό κεφάλι 
χαμηλωμένο, έμεινε λίγο ψιθυρίζοντας λό
για εΰχαριστήσεως. Ή  ψυχή του γέμιζε 
άπό ευγνωμοσύνη γιά τόν σωτήρα τους, υ 
ψωνόντανε σ’ αύτόν, πού τόν καθένα καί 
βλέπει καί προστατεύει καί βοηθά. Κ ι’ η

* προσευχή αύτή, δσο μικρή κι’ άν ήτανε, ε ί
χε άποτέλεσμα πού δέν θά  μποροΰσε νά 
έ'χη κι’ ή καλλίτερη ρητορεία. Γ ιατί τοΰ ξα- 
νάδωσε τή ψυχική γαλήνη και ήρεμία, τόσο 
απαραίτητη στή θέση πού βοισκόντουσαν, 
γιά νά μπορέσουν νά κρατήσουν τήν ενερ
γητικότητα, τό θάρρος τή ψυχραιμία τους.

"Εσκυψε μετά στό φίλο του κ ι’ άρχισε νά 
τοΰ κάνη τίς ρυθμικές κινήσεις τής τεχνη
τής άναπνοής. Τό μυαλό του είχε κρατήσει 
καλά τά μαθήματα τών πρώτων βοηθειών, 
πού είχε μάθει στήν 'Ομάδα του καί, μετά, 
είχε διδάξει στούς προσκόπους τής ένωμα- 
τίας του. Ποιος νά τοΰ έλεγε, αλήθεια, πώς 
θά ερχόντανε μέρα πού θά ε'κανε πρακτική 
εφαρμογή τών γνώσεών του αύτών, σε μια 
ερημιά, στό φίλο του.

Καί σέ ποιά στιγμή μάλιστα!
Τό άποτέλεσμα δέν άργησε νά φανή. Ή  

κράσις τών παιδιών, πού ή πρ >σκοπικήζωή 
τά έχει δυναμώσει, είναι γερή κ ι’ δ Δημο
σθένης δέν έμπαινε σέ δεύτερη σειρά. Σέ 
λίγο, ένας στεναγμός ξέφυγε άπό τά χεί
λη του.

— Ζεΐ! ψ ιθύρισε δ Ά λ έκ ο ς μέ χαρά. Ζεΐ! 
θεέ μου, σ’ ’εύχαριστώ.

Ό  Δημοσθένης άνοιξε τά μάτια του. Τά 
βλέμματά του στηλώθηκαν στόν Ά λέκο, 
χωρίς καμμιά έκφραση. Σ ιγά δμως γέμισαν 
άπό άγάπη καί ξαφνικά, μέ κίνημα αύθόρ- 
μητο, έπεσε ό ένας στήν άγκαλιά τοΰ άλλου.

— Ά λέκο μου.
— Δημοσθένη.
Π ειάχτηκαν κι’ οί δυό επάνω. Τό αίμα 

τους έσφυζε.
— ’Εν πρώτοις, ευχαρίστησε καί σύ τό 

θεό γιά τή σωτηρία μας.
Ό  Δημοσθένης γύρισε καί τόν κύταξε 

ξαφνιασμένος, άλλά καί ντροπιασμένο: πού 
δέν τό σκέφθηκε κ ι’ αύτός, πρίν τοΰ τό πει 
δ φίλος του. Γονάτισε καί τά χείλη του ά- 
φισαν τά λόγια τής ψυχής του νά ξεφύγουν 
στήν καθάρια ατμόσφαιρα, ν’ άνεβοΰν ψ η 
λά, στόν Πλάστη. Κατάλαβε πόσο δίκηο 
είχε δ Ά λέκος κι’ έ'ννοιωθε κι’ δ ίδιος τό 
ψυχικό συναίσθημα πού αισθάνεται οποίος 
τό παν σχεδόν, τό περιμένει πλέον άπό τό 
θεό.

— Καί τώρα, είπε άμα τέλειωσε, πρέπει 
νά σκεφθοΰμε γιά τή συνέχεια.

— Δ ηλαδή ;
-=Π ρώ τα-πρώ τα, ποΰ θά έγκατασταθοΰ 

με, ύστερα τό ζήτημα τής τροφής μας. Κα

τόπιν βλέπουμε.
— Σ άν νά μοΰ φαίνεται πώς δέν σοΰ πο- 

λυκακοφαίνεται, ή περιπέτειά μας αύτή.
Ό  Δημοσθένης τόν κύταξε στά μάτια, 

κι’ έ'να χαμόγελο, άνεπαίσθητο, φάνηκε στά 
χείλη του. Σκέφθηκε λίγο, καί ε ίπ ε :

—Ό  πρόσκοπος δέν πρέπει νά λέη ψ έμ
ματα. Λοιπόν, ναί, είναι άλήθεια. Τ ’ δμο- 
,λογώ δτι αύτό τό πράγμα, τή περιπέτεια, 
καθώς τήν ονόμασες, τήν ήθελα, τήν π ο 
θούσα, παρακαλοΰσα νά έλθη. Τιάρα πού 
ήλθε, στό λέγω: ναί, μ’ εύχαριστεΐ, μ ’ ευ
χαριστεί άπολύτως. Ή  άλλη, ή έ κ δ ρ ο μ η  
πού σχεδιάζαμε, δέν μέ ικανοποιούσε διό
λου. Τήν δέχθηκα μόνο καί μόνο γιατί δέν 
υπήρχε κάτι καλλίτερο, κάτι σοβαρότερο γιά 
ν ’ άρχίσουμε. Τό ξέρεις άλλως τε, τί ήτανε 
εκείνο πού πάντα σκεπτόμουνα καί ήθελα. 
Κ αί νά, πού δλα ήλθαν δπως τά ήθελα. Ναί, 
είμαι κατενθουσιασμένος. Ναυάγιο, νύχτα 
στή θάλασσα, μιά δραματική κ ι’ απίστευτη 
διάσωσις. Μιά άκτή πού δέν ξέρουμε ποια 
είναι, πού δέν ξέρουμε πότε καί πώς θά 
μπορέσουμε νά σωθούμε.. Τ ί άλλο θέλουμε; 
Λές κ ι’ άντιγράφουμε τόν Βέρν. Γ ι’ αυτο 
καί σοΰ είπα νά φροντίσουμε γιά τή κατοι
κία καί τή τροφή. Ά ,  νά είσαι ήσυχος, θ  ά- 
κουλουθήοω κατά γράμμα τά διδάγματα τοϋ 
άγαπημένου μου συγγραφέως.

— Θαυμάσια! τόν έκοψε δ Ά λέκος. Μή 
ξεχνάς δτι έκεΐ είναι μυθιστόρημα, κάτι τό 
■ψεύτικο συνεπώς. Κ ι’ ακόμα, δτι έκεΐ πάντα 
θά  βρεθή κάτι πού θά τούς βοηθήση, πού 
θά  τούς σώση στό τέλος. ’Εδώ, ποιος; Μο
νον έάν είμαστε κοντά στό δρόμο τών βα- 
ποριών, κάτι μπορεί λ'ά γίνη. Ά λλ α  είμα
στε, ή μήπος δέν περνάνε ούτε ψαρόβαρκες;

— Χμ! έκανε δ Δημοσθένης, σουρώνον
τας τά χείλη του. ’Ά λλα; "Εχεις άλλα;

— Π ώ ς δέν έχω. Ξεχνάς δτι είνε πόλεμος 
κι’ έτσι κι’ αν περνοΰσε καί κανένα βαπόρι, 
τώρα μάλιστα μέ τού: τορπιλλισμούς, δέν 
θά ξαναπεράση;... Καί τό χειρότερο, πού 
τό άφισα τελευταίο, λησμονείς οτι βρισκό
μαστε στή Μικρά Ά σ ία , σέ τούρκικα, δη
λαδή εχθρικά, μέρη, άφοΰ καί ή Ε λ λ ά ς 
μπήκε στό χορό τοΰ πολέμου; Ά ν τ ί νά ψ ά
χνουμε νά βρούμε άνθρώπους, μοΰ φαίνεται 
δτι μάλλον θά προσπαθοΰμε νά τούς άπο- 
φύγουμε. Ε ίνε γνωστό πώς μεταχειρίζον
ται οί Τούρκοι τούς 'Έ λληνας πού π ιά - 
νουνε...



ΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΝ

Σήμερα ό Μάριος είνα ι δλο; έμπνευσι καί 
φ α ντα σ ία !

Ε ίνα ι βλέπετε Δευτέρα καί χθές Κυριακή 
είχε  όλο τον καιρό τό μυαλό του νά ξεκουρα- 
στή. Καί... ένα ξεκούραστο μυαλό σάν τοΰ Μά
ριου!!! θ ε έ  μου τί μπορεί νά κατεβάαη!!

‘Ο  Μ άριο; λοιπόν μόλις είχε διαβάση τόν 
Ροβινσώνα καί σκεφθηκε, δ ι ι  δέν θ ά  ή ια ν  καί 
πολύ άσχημη Ιδέα νά γίνη Ροβινσών μαζί μέ 
τούς φίλους του.

Ποωΐ, πρωί άνεκοίνωσε τά σχέδιά του. Φυ
σικά δλοι τά ένέκριναν!! Κ αί μέ τί ενθουσιασμό!!!

Γ ιά  άγριο νησί θά  ήταν ένα καί ένα τό καλό 
χαλί τής κυρίας ’Αμαλίας ! Τό ωραίο χνουδωτό 
της σάλι θά  γίνονταν βοσκή μέ χορτάρι καί.,.τό φτερό ε
νας ωραίος φοίνιξ σάν τοΰ ’Εθνικοΰ Κήπου. *0 α γαπη 
μένος παπαγάλος τής κ. ’Αμαλίας θ ά  βοηθούσε καί κ ε ί
νος εις τό νά ακολουθήσουν πιστότερα τό κείμενο τού βι
βλίου.

«Τό νησί είναι έν τάξει» είπεν ό Μανώλης «άλλά 
πλοίο  ποΰ θά  βροΰμε!!»

Τ ά μεγάλα μυαλά δέν μένουν γ ιά  πολύ ώρα σέ αμη
χανία....

Σ τό  λεπτό ή καινούρια σκάφη έφθασε ά»ό τό πλυ
σταριό!!!

Ή  σκοΰπα μπήκε γ ιά  κατάρτι καί μιά πετσέτα μέ τήν 
μάρκα τής κυρίας ’Α μαλίας έγινε ένα μεγαλοπρβ έστατο 
πανί. Καί τό μανδηλάκι τής κυρίας ’Αμαλίας δέν έμεινε 
οίκε κείνο παραπονεμένο έγινε σημαία!!! '<*αί άρχισε νά 
κυμαιίζη  μέ καμάρι γιά νά ξεπεράση αέ μεγαλοπρέπεια

τό πανί πού φούσκωνε και ξαναφούσκωνε καί 
τεντωνόταν καί ξανατεντωνόταν.

Τό δνομα έλειπε στό πλοίο!!! Βρέθηκε ό
μως κι’ αυτό γρήγορα, δπως δλα! «'Ελλάς» βα
φτίστηκε. Καί άφοΰ έρριξαν καμμιά εικοσαριά 
κουβάδες νερό μέσα στό δωμάτιο τό πλοίο 
άρχισε νά σφυρίζη!!!

Ό  Π αναγής ό γάτος μόλις είδε τά νερά 
τά  χρειάστηκε καί σκέφθηκε δτι προτιμότερο 
είναι νά βρεθή στό νησί χωρίς ταξεϊδ ι καί

Τ Η Σ

πρό παντός χωρίς ναυάγιο, και κεϊ μέ τήν ησυ

χία του νά περιμένη τού; Ροβινσώνες.
Ό λ α  θά  πήγαιναν λαμπρά άν δέν ενθουσια

ζόταν ό παπαγαλος καί δέν άρχιζε νά φωνάζη 
«Ά μαλίτσα, Ά μαλίτσα, στρογγυλή μου κοπελλί- 
τσα, ρόδινη, καί στρογγυλή τ ' όνειρό μου ε ί 
σαι σύ!!»

Τό αύτί τής κυρίάς ’Αμαλίας ποτέ 
λοιέται καί ό θόρυβος καί τό τραγούδι 
παγάλου τήν έβαλαν σέ υπόνοιες.

δεν γ ε · 
τοΰ πα-

Π λησειάζει τό δωμάτιο... καί βλέπει νερό πο
τάμι νά τρέχη κάτω άπό τήν πόρτα!!! ’Α νοίγει... 
Καί τό τί ε ίδε .... έμεϊς τό ξέρουμε!!! Τ ί έπρεπε 
νά  *άμη νά γελάση ή νά θυμώση;

Φυσικά θύμωσε!!! καί οί ήρωες βρέθηκαν 
τιμωρημένοι!!! Θά πήγαιναν στό κρεββάτι άπό 
τις 7 !!!

>Η "Αννα άρχισε νά κλαίη καί νά λέη ότι 
δέν θά  τιμωρούσε ποτέ τά παιδιά της, δτι θ ά  
τά θαύμαζε αν- έκαμαν τίποτα  τέτοιο!!!

Ό  Μανώλης μουρμούριζε καί έλεγε δτι θά 
φέρη μιά λυσσασμένη γκαμήλα νά δαγκώση τήν κυρία Α
μαλία. Ό  ’Ανδρέας είπε ότι τόσο τό καλύτερο αν κοι- 
μηθή στις 7, θά  έχη πιό πολλή ώρα νά δή στόν ύπνο του 
πώς τρώει γλυκά. Ό  Γ ιάννής μουρμούριζε ότι θά  ροχα- 
λίζη επίτηδες τήν νύχτα γ ιά  νά τήν εκδικητή.

Τό βράδυ όμως... πριν μποΰν στό κρεββατι τους...
όλοι μετάνοιωσαν.... κα ί μέ τά νυχτικά τους έιρεξαν νά 
ζητήσουν συγγνώμη στήν κυρία ’Αμαλία. Εκείνη... άφοΰ 
τά φίλησε ένα ένα τούς εύχήθηκε καί τούς συγχώρεσε μέ 
δλη τους τήν καρδιά

Ά φ οΰ  έκαμαν τήν προσευχή τους οί Ροβινσώνες κο ι
μήθηκαν σάν τ ’ αρνάκια γιά νά βάλουν ισοις πάλι πρ δο
κιμασίες τήν υπομονή τής κυρίας ’Αμαλίας τήν αλλη μέ
ρα. Ό  πιό ζημιωμένος βρέθηκε ό παπαγάλος που συνα
χώθηκε άπό τήν υγρασία καί τραγουδούσε Αμαλίτσα 
-άταοΰ-Άμα-άτσου λίτσα άτσοΰ.  ̂ 5

Στρογγυλή μου κοτχελλίτσα ακτοΰ οτοοΟ ατσοΰ!.
Κ ΑΤΙΝ Α  Λ Α ΣΚ Α ΡΙ



β. HAXSTKIIV

S T O W S  A IK B H E IP A S  „

Η Ε Ρ ΙΠ Ε Τ Ε ΙΙίΛ Ε ε  Μ Υ Θ ΙΣ Τ Ο Ρ Η Μ Α

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)
Την ίδια στιγμή άκονσα καθαρά, κά

που έκεΐ κοντά μέσα στο σκοτάδι μιά φ ω 
νή αγωνίας. Ν όμισα πώς ηταν ό άλλος Κ ι 
νέζος πον έσπενδε νά βοηθήση τόν σύν
τροφό τον. Π ροσπάθησα πάλι κάπως νά 
έλενθερωθώ άπό τό φοβερό σφίξιμο τον  
εχθρόν μου και μ ’ δλη μου την δύναμι έ- 
φώναξα '.

«Βοήθεια! βοήθεια!»
'Ο  αντίπαλός μον  στην πάλη πον γ ιν ό 

ταν μεταξύ  μας εϊχε χάσει τό μαχα ίρ ι τον, 
άλλά δεν εννοούσε ομως νά μ ' άφήση , και 
προσπαθούσε τώρα με τά κοφτερά τον νύ
χια νά μοϋ σφίξη τό λαιμό και νά μοϋ κό 
ψη την άναπνοή.

'Έ ξα φ ν α  ακονσα πάλι μ ιά  φωνή, είδα  
μιά σκιά μπροστά μ ο υ , . . .  ό πειρατής άνα- 
τεινάχτηκε,  τα δάχτυλά τον παρέλυσαν, 
οπισθοχώρησε απότομα, ένφ έγώ χάνοντας  
το στύριγμά μον έπεφ τα  χάμω. Έ τρίκλησε  
προς στιγμήν έπάνω άπό τό βάραθρο και 
διά μιας έγεινε άφαντος.

Ξαφνιασμένος σηκώθηκα... ή σκιά. πον  
νόμισα πώ ς είδα λίγα λεπτά  προτήτερα  
στεκόταν ακίνητη έπάνω στό βράχο.

— Ρολάνδε! φώναξα έσύ είσαι;
Δεν ήταν ομως ό Ρολάνδος, ήταν ή 

Έλβίρα... Στεκόταν  με  τό κεφάλι χ α μ η 
λωμένο, μ ε  τά χέρια άκίνητα κατά μήκος  
τοϋ σώματός της, σάν ή άπόγνωσις νά πα-  
ρέλνε τίς κινήσεις της.

— Έ σεΙς ,  δεσποινίς Έλβίρα, έσεΐς έ- 
πρόφερα  σαν χαμένος.

— Ν α ί,  ψυθύρισε ή νέα.
— Μ οϋ σώσατε τή ζωή μον!
— Σκότωσα ομως ενα άνθρωπο! ά να- " 

στέναξε, ανατριχιάζοντας.
Τής έπιααα τό χέρι γιά νά τήν κ α θ η 

συχάσω.
— Έ σκότω σα  ενα άνθρωπο, έπανέλαβε 

μέ  φρίκη.
~  'Ο χ ι.  τής άπήντησα, δέν σκοτώσατε  

ενα άνθρωπο, σκοτώσατε ενα δολοφόνο. 
Έ ν α  λεπτό  ακόμα και θά  μέ  παρέσυρε  
κ ι ’ εμένα στήν πτώσι τον... μον σώσατε

τή ζωή μου, σας τό 
έπαναλαμβάνω.

'Η  νέα μέ  κύ ττα 
ξε και συνήλθε κά
πως

— “Ε τσ ι  ήταν γρα 
φτό, έψιθνρισε μ ό 
νον.

— "Ε τσ ι  ήταν γραφτό, ε ίπα  κ ι ’ έγώ, άλ
λά ό άλλος Κ ινέζος  που βρίσκεται ; Τό  
πλοίο τί γίνεται ;

— Πάμε νά δούμε !
— Π ροσπάθησα νά περπατήσω, άλλά και 

ή παραμικρότερη κίνησις μοϋ ήταν άδν- 
νατη, αίσθανόμοννα ολα μον τά μέλη μο - 
λοπισμένα και δέν μπόρεσα νά κάνω τίποτα  
άλλο παρά νά καθήσω σε μ ιά  πέτρα.

— Π ηγα ίνετε  σείς, δεσποινίς Έ λβ ίρα !  
δέν μπορώ  νά κινηθώ.

'Η  νέα εσπευσε νά έξαφανισθή πίσω  
άπό τούς βράχους, κι' έγώ έμεινα έ κ ε ϊκ ν τ -  
τάζοντας τόν ονρανόι σάν νά τοΰ ζητούσα  
νά μοΰ δώση κάπια έλπίδα.

Κ ά τι  γνάλισε έξαφνα χάμω, μπροστά στά 
πόδια μον...  ήταν τό μαχαίρι τοϋ Κινέζου,  
πού ιού εϊχε ξεφύγει άπό τό χέρι, και ειχε  
χρησημεύση εις τήν Έ λβ ίρα  γιά νά μέ  
σώση άπό ένα βέβαιον θάνατον. Π ώ ς βρι
σκόταν έκεΐ; 'Ί σ ω ς  ή ϊδια ή Έ λβίρα νά 
τό είχε πετάξει μ έ  άηδία άφοϋ κτύπησε  
τόν πειρατή  ;

— Μ π ο ρ εί  νά μοΰ χρησιμεύση σκέφθη-  
κα.·.άν μάλιστα ό άλλος Κινέζος έπιχειρή- 
ση νά έκδικήση τόν σύντροφό τον.

Τό άρπαξα και στάθηκα όρθιος κοντά  
στό βράχο, περιμένοντας τήν έπίθεσι, που  
τήν θεωρούσα άναπόφενκτη .

Ε ϊδ α  μ ιά  σκιά, γιά μ ιά στιγμή νόμισα  
πώ ς θά  άρχιζε νέος άγώνας... άνέπνενσα  
ομως άναγνωρίζοντας τήν σιλονέττα τής  
Ελβίρας.

— Τό πλοίο πλησιάζει, μοΰ εϊπε , δια
κρίνει π ιά  καθαρά κάνεις τά φώ τά  τον.

— Σ έ πόση ώρα υπολογίζετε πώς θ ά  
φθάση;

— Σ έ  δύο ώρες πιστεύω.

— Τόσο τό καλλίτερο , άνεφώνησα, δέν 
πρέπει λοιπόν νά χάσουμε οϋτε λεπτό, καί 
πρώτα άπ ' δλα πρέπει νά δοΰμε τί γίνεται 
ό άίλος Κινέζος γιά νά τόν έμποδίσονμε  
με κάθε τρόπο νά εΐδοποιήση τονς σνντρό- 
φους του γιά τήν παρουσία μας . . .  Ά κ ό μ η  
δμως δέν έχω άνακτήσει τάς δυνάμεις μου... 
τρέξτε νά ειδοποιήσετε τόν Ρολάνδο, νά 
τοΰ τά δ ιηγηθήτε  δλα.

— Μ ά αν σάζ άφήσω, κύριε Γεράρδε, ό 
πειρατής μ π ο ρ ε ί  νά έπω φεληθή  τής α δ υ 
ναμίας σας καί νά σας κτνπήση.

— Ε ίμ α ι  οπλισμένος ε ϊπα  δείχνοντας τό 
μαχαίρι .. τρέξτε γρήγορα... κ ι ’ άν αύτή ή 
σανίδα δέν εϊνε πολύ βαρειά γιά σας π η 
γαίνετε την στόν Ρολάνδο πού μοΰ τήν 
είχε ζητήση.

Ή  Έ λβ ίρα  έφυγε τρέχοντας, κ ι ’ έμεινα  
μόνος μέσα στήν νύχτα, έρευνόντας μέ  τό 
βλέμμα τό πυκνό σκοτάδι π ’ απλωνόταν  
τριγύρω μου έτοιμος, αν ήταν άνάγκη νά 
αγωνισθώ άκόμη μιά φορά.

Μετρούσα τά δευτερόλεπτα, γιατί ήξερα 
πως μ ’ δλο τό μαχαίρι πού κρατούσα στό 
χέρι, ήμουν εντούτοις πολύ άδύνατος γιά 
να άμννθώ. Ά ν έ π ν ε α  με  δυσκολία, τα π ό 
δια μον μόλις μ έ  σνγκρατοΰσαν, καί τό κε
φάλι μον τό αίσθανόμοννα βαρύ καί μ ω λ ω 
πισμένο.

Έ ξ α φ ν α  ανατρίχιασα, κ ι '  έσφιξα μέ ά- 
πογνωσι τό μαχαίρι.  Μ ιά σκιά έκινεΐτο, 
εκεί λίγα βήματα πιό μπροστά  μον

Ν ά  ήταν άραγε ό πειρατής-, "Οχι. ' Η  
σκιά προχωρούσε μέ  μικρά πηδήματα  ανά
λαφρα καί κανονικά. Δέν ήταν άνθρωπος, 
ήταν άπλούοτατα ένα μεγάλο πονλί, τό ί
διο ίσως πού εϊχα δή τίς πρώτες μέρες.

Δεν μπόρεσα νά μ ή  γελάσω μέ  τόν φόβο 
μον.

—  Ν ά , έσκέφθηκα ένας σύντροφος πον  
ασφαλώς δέν θέλει τό κακό μον, θά  μ π ο 
ρούσαμε ίσιος μάλιστα νά γίνουμε καί πο
λύ καλοί φίλοι.

Τήν ίδια στιγμή, εϊδα μιά άλλη σκιά έ
πάνω στόν βράχο, ’Έ μ ε ινα  ακίνητος, έ 
τοιμος νά δεχθώ  τήν έπίθεσι, άλλά μ ιά  φ ω 
νή εσπευσε νά μέ  καθησνχάση.

—"Ε ! Γεράρδε, έσύ εϊσαι;
— Ν α ί,  άπήντησα, έγώ εϊμαι, δέν μ π ο ρ ώ  

νά κουνήσω.
— Εϊσαι πληγωμένος;
— "Οχι, Ρολάνδε, άλλά...
— Σώπαινε, ε ϊπε  δ ξάδελφός μον, α π λώ 

νοντας τό χέρι πρός εμένα... Π άρε αυτό τό  
περίστροφο... καί μήν κοννήσης, έγώ έν τ φ  
μεταξύ  θά  προσπαθήσω ν' άνακαλύψω τόν 
πειρατή.

Θέλησα νά κάνω ενα βήμα γιά νά π λ η 
σιάσω πρός τόν Ρολάνδο άλλά μ ιά σκοτο
δίνη σάν νά μέ τύφλωσε  μ’ ανάγκασε νά  
σταματήσω. Α ν α γ κ ά σ θ η κ α  ν' άκουμπήσιο  
στό βράχο γιά νά μήν  πέσω κάτω. Τά λε
πτά  πού περνούσαν έκ τών υστέρων μ ον  
φάνηκαν ολόκληροι αιώνες...

Περίμενα μέ άγωνία... Τί θά  γινόταν; 
Ό  εξάδελφος μου θά  ν,ατώρθωνε νά υπερί
σχυση τον Κ ιν έζο υ '.; Π ότε  θάκονγα τέλος  
πάντων μ ιά έκπνρσοκρότησι;

Ά λ λ ά  τίποτα, νεκρική σιγή, ό παραμι
κρός θόρυβος, ή γαλήνη τής νύχτας δέν  
δ ιεκόπτετο  καθόλου.

Σ νγκεντρώ νοντας  δλες τίς δννάμεις μ ο ν  
ξεγλύστρησα ώς τήν άκρη τοϋ βράχου. *Ο 
λα ήσαν ήρεμα, τό πλοίο έπλησίαζε, αργά  
άλλά κανονικά. Νόμισα πώς ήμουν έντε
λώς μόνος.

Έ φ ώ ν α ξα  έντοντοις, Ρολάνδε ;
—  Έ δ ώ  εϊμαι, μοϋ  άπήντησε αμέσως .
— Κ α ί εϊδα τήν σιλονέττα τον νά δια

γράφεται μέσα στό σκοτάδι.
— Ποΰ εϊνε ό άλλος Κινέζος; ερώτησα  

μέ  άγωνία;
— Τόν ξεμπέρδεψα μοΰ άπήντησε  μ ε  

ψυχραιμία ό εξάδελφος μον, τόν ερριξα  
έπάνω άπό τόν βράχο, στήν θάλασσα.

— "Α, γι' αυτό δέν άκονοα νά τραβήξνς;
— Γ ια τ ί  νά τραβούσα, τόν βρήκα ξαπλω 

μένο νεκρόν, έπάνω στόν βράχο.
— Νεκρόν;
— Ναί, μέ μιά μαχαιριά στήν καρδιά.
— Μ ά ποιος τόν χτύπησε;
— Ό  σννένοχός τον κατά πάσαν π ιθ α 

νότητα.
— *Ωστε λοιπόν ή Έλβίρα σκοτώνοντας  

τόν αντίπαλό μον, έτιμωροϋσε έ'να δολο
φόνο;

— ‘Ο Ρολάνδος έμεινε μερικά λεπ τά  
σκεπτικός, κι' έπειτα έπρόφερε μ έ  σοβα
ρότητα.

— Σ '  δλα αντά έγό) φταίω. ’Έ π ρ ε π ε  νά  
καταλάβω πώς τό τσιμέντο μας μέσα στήν  
υγρή αυτή σπηλιά, δέν ήταν δυνατόν νά  
στεγνώση σέ δνό μέρες. Κ ι ’ έτσι δέν μ π ό 
ρεσε ν’ άνθέξη στήν πίεσι τοΰ νεροϋ.



— Καί τούς Κινέζους, ποιος τους ελευ
θέρωσε;

— "Ισως ή εκκρηξις που εγεινε μέσα  
στην σπηλιά μας  νά έτράνταξε την πρόχει
ρη πόρτα που είχαμε χρησιμοποιήσει γιά νά 
τούς απομονώσουμε, κι αυτοί θά  έπωφε-  
λήθησαν γιά νά έλενιλερωθούν.

— Κ ι ’ επ ε ιτα ;
— "Ε π ε ιτα ... άφοΰ δεν μπορούμε παρά  

νά άρκεσθοΰμε στά συμπεράσματα, φαντά
ζουμε πώς ό τρόμος θά  τους εκανε νά χ ά 
σουν τό λογικό τους, θά πήρε ό ενας τόν 
άλλον γιά τόν διάβολο και θά  τόν ξεμπέρ-  
όει/ίε... Ή  απώλεια δεν εινε και μεγάλη.

— Ναι, ψιθύρισα, θά  εχης δίκαιο κ ι ’ 
ετσι η τύχη μας εξυπηρέτησε, έλευθερώνον-  
τάς μας άπό τους δύο αυτούς κακούργους .. 
Ά λ λ ά  κάνε μου τη χάρι, νά με βοηθήσης, 
θά  ήθελα νά γυρίσω μέσα, γιά νά ξαπλω 
θ ώ  αμέσως.. Τό κεφάλι μου γυρίζει και 
πονώ παντοϋ.

— Ό  Ρολάνδος με  σήκωσε στά χέρια  
του... άλλά τήν ίδια στιγμή ενα ύπόκοφο  
ούριγμα άκούστηκε, ή σειρήν ενός πλοίου.

— "Εχω χάσει δλες μου τις δυνάμεις, 
έψιθύρισα, και οί Κινέζοι εφθασαν.

— Λεν μπορούμε νά κάνουμε τ ίπ οτα , 
Λναστέναξε ό ξάδελφός μου, μ έ  ΰφος αδι
άφορο... ας ξεκουραστούμε πρώτα, θά  δού
με  επειτα τί θά  κάνουμε γιά νά αμυνθούμε.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Δ Ε Κ Α Τ Ο  Π Ε Μ Π Τ Ο

Τό μέλλον που τό περιμέναμε μ ’ ε μ π ι 
στοσύνη μ ιά  ώρα προτήτερα, ήταν ήδη 
<ροβερά σκοτεινό. Οί πειραταί είχαν γ υ 
ρίσει, εγώ ήμουν άχρηστος γιά τήν ώ ρα , 
και ώς συμπλήρωμα, δλοι οί κόποι μας  
γ ιά  νά εγκαταστήσου με  τόν ασύρματό μας  
είχαν πάει χαμένοι.

' I I  καταστροφή που είχε επιφέρει ή εκ·  
Οηξις ήταν σημαντική. ”Οχι μόνον ή έγκα- 
τ άστασίς μας, άλλά και ή ίδια ή σπηλιά  
μας είχε χάλια, θ ρ ίμ μ α τα  κάθε είδους  
ήσαν σκορπισμένα παντοΰ. Ό  ηλεκτρικός  
μα ς  λαμ πτή ρ  είχε σπάσει, ενας ντενεκές  
πετρελαίου είχε χυθή, και είχε καταστρέ-  
ψη μέγα  μέρος τών τροφίμων μας. Π α 
τούσε κάνεις επάνω σε θρ ιμματιομένα γυα 
λιά, σέ πέτρες, σέ νερά.

Ή  - Έ λβίρα  κ ιθ η σ μ έν η  σέ μιά κάσσα  
κοντά στήν μητέρα της, έκύτταζε τήν κ α 
τα στροφ ή  μέ μαύρη άπελπησία. Δέν μ π ο 

ρούσε εξ άλλου νά διώξη άπό τήν μνήμη  
της τό σύντομο δράμα εις τό όποιον εϊχε 
πρωτ αγονιστήση.

Έ κ ύ τ τα ζε  κατά στιγμάς τό δεξί της χέρι 
με  φρίκη, σάν νά ίφοβεΐτο  πώ ς θά  άνε- 
κάλυπτε ίχνη αίματος. ’Ε γώ  είχα πέση  
χάμω, τελείως έξηντλημένος, λίγα βήματα  
πιό πέρα, γιατί ήταν ή αόνη γωνία τή ;  
σπηλιάς που ήταν στεγνή

"Οσο γιά τόν Ρολάνδο, αυτός πηγαινο- 
ήρχετο, μέ  τόση ηρεμία σάν νά μην είχε  
συμβή τίποτα. Κ αθάριζε  δ,τι μπορούσε, 
ξεδιάλεγε τά πράγματα  που θά  μπορούσαν  
ϊσως νά μάς χρησιμεύσουν άκόμα, και ε- 
βαζε τάξι στό κάθε τι.

Ά φ ο ΰ  ετσι κατέστησε πάλι τήν σπηλιά  
μας κατοικήσιμη, μάς παρώτρυνε νά φάμε  
κάτι γιά νά συνέλθουμε. Ή  προτασις  
του δμως δέν εγεινε δεκτή μ ’ ένθουσιασμο, 
και μολονότι προσπαθήσαμε κάτι νά φάμε  
ή δρεξις μάς έλειπε τελείως.

' Ο Ρολάνδος τότε σκέφθηκε νά μέ  μ ε 
τακόμιση στόν διάδρομο που οδηγούσε 
προς τήν έξοδο, μέ τήν ελπίδα, πώς ό α έ 
ρας πού ήταν έκεΐ πιό καθαρός θά  μέ α
ναζωογονούσε κάπως. Μοΰ έδωσε δύο κου
βέρτες , ενα μαλακό μαξηλάρι, κ ι ’ άφοΰ μέ  
εγκατέστησε δσο πιό άναπαντικά μπορούσε, 
μοΰ συνέστησε νά κοιμηθώ εν ’ δσω εκείνος 
θά πήγα ινε πιό έξω γιά νά παρακολούθηση  
τά γιγνόμενα.

"Εμεινα  λοιπόν μόνος, σχεδόν παραμι-  
λόντας, και μέ τήν επίμονη σκέψι πώς έ
πρεπε νά κοιμηθώ  γιατί θά  ήταν ό μόνος 
τρόπος  νά συνέλθω.

Ά π ό  τήν θέσι που βρισκόμουν, μπορούσε  
κανείς νά διακρίνη τήν θάλασσα. Έ π εχ ε ί -  
ρησα γιά λίγο νά παροκολουθήσω τόν Ρ ο 
λάνδο που διευθύνετο προς τήν ακτή, άλλά 
τά  μάτια  μου έκλειναν βαρειά, και ό ϋπνος  
δέν άργησε νά κυριαρχίση.

Δέν ξέρω πόση ώρα πέρασε, άλλ’ έξα
φνα ενας ελαφρός θόρυβος μέ  ξύπνησε.

—Ρολάνδε, Ρολάνδε, έφώναξα τρομα γ
μένος.

— "Ναι εγώ είμαι, ε ίπε  ό εξάδελφός μου, 
πώ ς πας, και μου επιασε τόν σφιγμό για 
νά άντιληφθή τήν κατάστασί μου.

— Μπράβο, ευτυχώς ό σφιγμός σου εινε 
έν τάξει, συνήλθες λιγάκι. Ε ϊμ ε θ α  τυχεροί,  
γιατί ξέρεις οί Κ ινέζοι βρίσκονται εδώ. €Η  
Έ λβίρα  προσπάθησε  ιά  παρακολούθηση  
τις συνομιλίες τους διά μέσου τοΰ τοίχου.,

ό αρχηγός τους είνε ενας μανδαρίνος .. δέν 
μπορούν νά καταλάβουν ποιος κατέστρεψε  
τόν σωρό τών ξύλων πού είχαν ετοιμάσει. . 
γιά μάς δμως δέν υποπτεύονται τίποτα.

— Καί ή κυρία Ά λ μ ίρ ο ,  ερώιησα.
— Α υτή  κοιμάται.
— Ή  κόρη της,
— Είνε ξύπνια, άλλά ολίγο κ α τ ’ ολίγον 

συνέρχεται άπό τήν σνγκίνησιν πού αίσθάν-  
θηκε  .. Τήν παρηγόρησα δπως μπόρεσα , 
κ ι’ ελπίζω  τά λόγια ευγνωμοσύνης που τής  
είπα νά καθησυχάσουν άρκετά τις τύψεις  
τής συνειδήσεώς της.

— Ευτυχώς γι’ αΰτή ι.  . άλλά πές  μου  
τί θά άπογίνη μ έ  τήν έγκατάστασί αας. .θά 
μπορέση δταν βάλης πάλι τά πράγματα  
στήν θέσι τους, νά λε ιτουργήση ;

—Ν αι, άλλά θά χρειασθή μεγάλος κό
πος πάλι.

’Έ ξ α φ ν α  ενα δυνατό φώς έπεσε επάνω  
μας και φώτισε δλη τήν είσοδο τής σπ η 
λιάς. Μ ’ ενα πήδο βρέθηκα στά πόδια μου, 
καί ακολουθούμενος άπό τόν Ρολάνδο , ό 
όποιος τά έχασε βλέποντας πώ ς είχα πιά  
εντελώς συνέλθη, τρέξαμε προς τήν έξοδο.

*Ενα  πλοίο έπλεε αργά μπροστά  στήν  
άπόκρυμνη ακτή... τό πλοίο τών πειρατών ! 
Μ έ τήν βοήθεια ενός δυνατού προβολέως 
έψαχνε τούς βράχους, περιφέροντας έδώ  
κ ι ’ εκεί μέ  καταπληκτική  ταχύτητα  τό 
ισχυρό φώς.

Τό μεγάλο πουλί πού είχα διακρίνει λ ί 
γες ώρες προτήτερα καί πού βρισκόταν 
σκαρφαλωμένο σέ μ ιά άπόκρυμνη κορυφή , 
ξύπνησε άπότομα άπό τό φανταστικό αύτό 
φώς, άνοιξε τά φτερά του και έξηφανίοθη  
πίσω άπό τούς βράχους.

— Ρολάνδε, ε ίπα ανήσυχος, δέν σοΰ φ α ί
νεται πώς κάτι ψάχνουν οί πειραταί, ίσως 
εμάς ;

— Ποιος ξέρει.
— "Αν παρακολουθούν συγχρόνως μέ  

τό τηλεσκόπιο, ίσως  νά μάς άνακαλΰψουν 
καί τήν είσοδο τής σπηλιάς μας, πού είνε 
ορατή μόνον άπό τήν θάλασσα.

— Διόλου άπίθανο... γ ι ’ αύτό καλά θά  
κάνουμε νά γυρίσουμε μέσα·., άλλά ας π ε 
ριμένουμε λίγο, μέχρις δτου κατευθύνουν  
τόν προβολέα τους προς άλλη διεύθυνσι,  
καί τότε έπωφελού ,αεθα γιά νά φύγουμε.

*Έ τσ ι  κ ι ’ έγινε. Ά π ό  μέσα άπό τήν 
σπηλιά τώρα πιά παρακολουθούσαμε τό 
φώς πού πηγαινοήρχετο, πότε άριστερά,

πότε δεξιά, κατά τρόπο, άνώμαλο, πού ά- 
πεδείκνυε τήν άποτυχία τών Κινέζων εις 
τήν άναζήτησίν τους. *Ε π ε ιτα  άπό ενα 
τέταρτο περίπου τό επικίνδυνο αύτό γιά  
μάς ψάξιμο έπαυσε και τότε ξαναβγήκαμε  
εξω καί ανεβήκαμε στό παρατηρητήριό  μας  
γιά νά παρακολουθήσουμε τις κινήσεις τοΰ  
σκάφους.

( ’Α κολουθεί)

cTid νά yejaze
'SfC dcdoJoyia ιο ΰ  cT ιά ννη

'Ο  άφεντικός : Νά σοΰ πώ, Γ ιάννη’ ειδα 
πώς ό καπνός μου τελειώνει πολύ γρήγορα 
άπό τήν ήμερα πού σέ πήρα στό σπήτι. 
Μήπως καί ;...

Ό  Γιάννης : ’Ό χ ι, αφεντικό, μή βάζεις 
άδικα υποψία στό νοϋ σου! Ε ίχα  οικονομή
σει ώς μιά οκά ά π ’ τόν παληό μου άφέντη 
κι’ άκόμα δέ μοΰ τελείωσε.

0 1  όνο ά ράχνες

Μιά φορά κι’ έ'ναν καιρό δυο αράχνες 
ζοΰσαν μέσα σέ μιά εκκλησία μακρυά δμως 
ή μιά άπό τήν αλλη.

Μιά μέρα λοιπόν συναντηθήκανε κι’ αρ- 
χισε νά ρωτά ή μιά τήν άλλη πού καθόταν.

— Έ γώ  κατοικώ κάτω άπό τόν άμβωνα» 
λέει ή πρώτη άράχνη, καί μή τά ρωτά; τή 
τραβώ κάθε Κυριακή. Θαρρώ πώς φ θάνει 
ή τελευταία μου στιγμή. Ό  παππάς μιλά, 
χειρονομεί καί τρέμω άπό τό φόβο μου, κι’ 
δλο μαζεύομαι πιό ψηλά γιά νά γλυτώσω.

— ”Α ! λέει ή δεύτερη άράχνη, νά ελθης 
νά κατοικήσης μαζί μου, περνώ θαυμάσια. 
Κανένας δέν μ ’ ενοχλεί. Ε ίμ α ι ήσυχη, δλο 
τόν χρόνο.

— Καί ποΰ κάθεσαι;
— Μέσα στό κουτί πού γρά φ ει: «Συν- 

δρομαί υπέρ τών πτωχών».

* * »

JBcd ξ ε ν ο δ ο χ ε ίο

Ό  Πελάτης: Γκαρσόν, τό ψάρι πού μού'- 
φερες μυρίζει !

Τό Γκαρσόνι: Κ αί τά τριαντάφυλλα μυ
ρίζουν, κύριε...



ΜΙΑ ΝΥΚΤΑ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ

— Δέν κοιμάσαι, ’Ιάκωβε;
— Ό χ ι ,  Ά νδρέα, δέν μοϋ έρχεται ύπνος 

καί δέν καταλαβαίνω τό γ ια τ ί! ... Είμαστε 
τόσο καλά έδώ στή σκηνή...Και υστέρα άπό 
τόση κούρασι έπρεπε νά νυστάζω πολυ!..

— Έ γώ  δμως ξεύρω γιατί δέν κοιμάσαι.
— Καί δέν μοΰ τό λές;
— Γιατί μιά τόσο ώραία νυχτιά καί τέ

τοιο φεγγάρι μπορεί κανείς νά κοιμηθή;
Ό  ’Ιάκωβος άνεσηκώθη ολίγον καί έκύτ- 

ταξε άπό τήν θυρίδα τής σκηνής πρός τά 
έξω.

— ’Αλήθεια! είπε. Τί ώραία νυχτιά!
Ή σ α ν  καί οί δυο Γάλλοι πρόσκοποι καί 

είχαν κατασκηνώσει μέ τήν ομάδα τους είς 
τούς πρόποδας μιάς κορυφής τών Π υρηναί
ων.

Ή  σάλπιγξ είχε σημάνει προ πολλοϋ 
οιωπητήριον και οί πρόσκοποι δλοι είχαν 
κα τα κλ^ή  αγά δυο είς τά αντίσκηνά τους.

"Ακρα σιγή εβασίλευε παντοϋ, ή φύσις 
έκοιμάτο καί τά παιδιά κουρασμένα άπό 
τήν μακράν πορείαν καί άπό τήν υπερβολι
κή ζέστη τής ημέρας είχαν άποκοιμηθή 
άμέσως.

Μόνον δ ’Ιάκωβος καί ό Ά νδρέας, οί 
δυο αχώριστοι φίλοι δέν κατώρθωναν νά 
κλείσουν μάτι.

Τά δυο αύτά παιδιά ήσαν ιδιαιτέρως συν- 
δεδεμένα, ούτε ό Ά νδρέας ήμποροΰσε νά 
ζήση χωρίς τόν ’Ιάκωβον, ούτε δ ’Ιάκωβος 
χωρίς τόν Ά νδρέαν, κι’ έν τούτοις διέφεραν 
πολύ οί χαρακτήρές των.

'Ο  Ά νδρέας, δεκαέξ ετών, ήτο μία φ ύ
σις ενθουσιώδης, όρμητική, ώμοίαζε πολύ 
μέ άτίθασσο άλογο πού δέν δέχεται χαλι
νό καί κινδυνεύει νά σπάση τά πόδια ’του 
γ ιά  νά περάση τόν φραγμό πού νομίζει 
πώ ς τοΰ είνα ι εμπόδιο στήν ελευθερία του.

‘Υπερήφανος είς μεγάλον βαθμόν, άλλά 
μέ αύτοπεποίθησιν, ειλικρινής, ευθύ; καί 
τίμιος. "Ολοι οί συνάδελφοί του τόν ά γα
ποΰσαν, άλλά κανείς δέν τοΰ ή ιο  περισσό · 
τερον άφωσιωμένος άπό τόν ’Ιάκωβον πού 
ήτο μερικούς μήνας μικρότερος καί ειχεν 
έντελώς διάφορον χαρακτήρα. Αύτός υ π ο 
χωρούσε πάντοτε είς τάς επιθυμίας τοΰ φί-

•Y ite IA T C 1E K  Z I V O R E

λου του οσάκις δέν κατώρθωνε νά τόν συγ- 
κρατή είς τάς όρμάς του καί ήξευρε πάντα 
νά θυσιάζεται γιά νά τόν ευχάριστή. Τά δύο 
αύτά παιδιά  λοιπόν ήσαν φτιαγμένα τό  ένα 
γιά τό άλλο.

Ό  Ά νδρέα ς παρέσυρε τόν ’Ιάκωβον, ό 
’Ιάκωβος τόν έσυγκρατοϋσε καί έτσι έγένε- 
το κάποια ισορροπία. Ά λ λ ά  απόψε ό ’Ιάκω
βος δέν ήτο πολύ ψύχραιμος, διότι διέκρινε 
κάποιαν πυρεττώδη λάμψιν είς τά μάτια 
τοΰ Ά νδρέα καί αύτό τόν άνησυχοΰσε π ο 
λύ. Ή  λάμψις αύτή τοΰ έλεγεν δτι κάποια 
φαεινή ιδέα ειχεν έπέλθη είς τόν νοΰν τοΰ 
νεαροΰ επαναστάτου, άπό τήν οποίαν θά 
ήτο ανίκανος νά τόν άποτρέψη.

Πράγματι ό Ά νδρέα ς έσηκώθηκε, έτίνα- 
ξε τό ξανθό κεφάλι του σάν νά ήθελε μέ 
τό κίνημα αύτό νά τινάξη καί τόν ζυγόν 
καί έπλησίασε τόν φίλον του.

— Τ ί ώμορφος πού θά  ήταν ένας περίπα
τος, τοΰ εψϋθύρισε, καί δ ’Ιάκωβος ήσθάν- 
θη  ένα ρίγος νά διατρέχη δλον του τό σώ
μα- Έ φ οβείτο ; Ό /.ι  βέβαια, άφοΰ ήτο κα
λός Πρόσκοπος, άλλά έσκέπτετο δτι ήτο ά- 
πηγορευμένον καί δέν έπρεπε νά παραβή 
κανείς τάς διαταγάς τοϋ Α ρχηγού .

Προσπάθησε νά πείση τόν φίλον του δτι 
ώφειλαν νά μείνουν είς τήν σκηνήν, άλλά ό 
Ά νδρέας άρχισε νά τοϋ δμιλή τόσο γλυκά, 
τόσο ήρεμα, τοΰ περιέγραψε τόσο ώμορφα 
ένα περίπατο στό βουνό, ώστε δ Ιά κω β ος 
πού ήτο καί ολίγον αδυνάτου χαρακτήρος 
δέν άργησε νά υποχώρηση. Σ έ διάστημα ε
νός δευτερολέπτου είχαν έγκαταλείψει τήν 
σκηνήν καί άρχισαν νά περιπατούν ακροπο
δητί μέ τό φώς τής σελήνης,

Τό βουνό δέν ήταν μακρυά, σέ λίγο εί
χαν φθάσει καί άρχισαν ν’ ανεβαίνουν.

Έ πέρασαν αποτόμους β§άχους, στενά μο
νοπάτια καί δ Ά νδρέας ανυπόμονος νά 
φθάση είς τήν κορυφήν έτρεχε μπροστά, 
χωρίς νά προσέχη διόλου τά χέρια του, πού 
είχαν ματώσει έπάνω στούς βράχους. Δέν έ- 
σταματοΰσε διόλου καί ούτε άκουε τόν ’Ιά 
κωβον πού τοΰ φώναζε διαρκώς.

— Στάσου! μήν προχωρείς περισσότερο... 
Σ έ παρακαλώ.

Ό  Ά νδρέας γυρίζει επί τέλους απότομα 
καί τόν κυττάζει.

— Φοβάσαι; τόν έρωτά.
— Φοβάμαι! Γ ιατί λές αύτό άφοΰ ξέρεις 

δτι δέν είναι άλήθεια ..
—Μά τό λέω γιατί μοΰ φωνάζεις κάθε 

λίγο νά σταματήσω, ενώ έγώ δέν βλέπω 
τήν ώρα νά φθάσω έκεΐ ψ ηλά...’Έ λα! κον
τεύομε...

— Μά στάσου, δέν ξεύρω πού νά πατήσω.
— Α λήθεια, κ ι’ έγώ τό ϊδιο, μά αύτό έχει 

τό γοΰστο : νά περνά κανείς άπό δρόμους 
πού δέν έχει περάσει άλλος. Έ λ α ! . . .  άκο- 
λούθα εμένα .. Δός μου τό χέρι σου!... Π ή 
δα!... μή φοβάσαι, σέ κρατώ καλά...

Έ τράβηξε τόν φίλον του καί έφθασαν 
καί οί δύο σέ μία απότομη κορυφή.

—Τί ώραία θέα! άνέκραξεν δ Ά νδρέας, 
κύτταξε έκβίνη τήν κορυφή, δέ μοιάζει μέ 
γίγαντα καθώς φωτίζεται άπό τίς γλυκές 
ακτίνες τοΰ φεγγαριού;.., Ά !  τί καλά πού 
έκάναμε ν ’ άνέβωμε έδώ πάνωί Μονάχα 
πού κάνει λίγη δροσιά καί νοιώθω σάν νά 
κρυώνω. Τ ί λές κατεβαίνουμε ;

— 'Ό π ω ς θέλεις.
Τό κατέβασμα ήτον άκόμη πιό δύσκολο. 

Ή ναγκάζοντο νά πιάνωνται διαρκώς άπό 
τούς βράχους γιά νά μήν πέσουν καί τά 
χέρια τους πού ήσαν παγωμένα έπονοϋ- 
σαν πολύ.

’Έ ξαφνα δ ’Ιάκωβος παραπατεΐ δέν κα- 
τορθοίνει νά κρατήση τήν ισορροπίαν καί 
πέφτει σ’ ένα γκρεμό μέ μιά σπαρακτι
κή φωνή.

— Ά νδρέα!... βοήθεια!
Εύτυχώς δμως δέν είχε χάσει διόλου τήν 

ψυχραιμίαν του, κατορθώνει ν ’ άρπαχτή 
άπό ένα βράχο, άλλά αρά γε θά έφθανεν 
εγκαίρως κοντά του ό Ά νδρέας, γιατί 
αισθανότανε δτι γρήγορα θά  έχανε τάς δυ
νάμεις του καί τότε άσφαλώς θά έπεφτε 
είς τήν άβυσο.

Ό  Ά νδρέας συναισθάνεται διά μιάς δλο 
τό μέγεθος τής απερισκεψίας του, άλλά δέν 
τά χάνει. Μ ’ ένα πήδημα, ποΰ μποροΰσε 
vc« τοϋ στοιχίση καί τή ζωή του, βρίσκεται 
κοντά στόν φίλο του καί τόν βοηθεΐ μέ τόση 
έπιτηδειότητα ώστε γρήγορα τόν κάνει νά 
πατήση σέ στερεό έδαφος.

Τότε αναπνέει μέ άνακούφισι, τόν αγκα
λιάζει καί τοϋ ζητεί συχώρεσι, γιατί έξ α ι
τίας του ολίγον έλειψε νά σκοτωθή.

— Μή λές άνόησίες,... τί φ τα ις έσύ, τοΰ

λέει δ Ιά κω βος, μά τό κακό είνε ποϋ δέν 
μπορώ νά πατήσω τό πόδι μου. Σάν νά τό 
έστραμπούληξα...

— Π ο ν ε ΐς ;—καί δ Ά νδρέας τόν κυττάζει 
ανήσυχος.

Σ ιγά, σιγά ή ανησυχία του γίνεται άγωνία 
καί τρομαγμένος έρωτά τόν εαυτό του πώς 
θά έπιστρέψουν στή σκηνή. Ξεύρει δτι δ 
φ ίλος του είναι πολύ γενναίος καί γιά νά 
λέη πώ ς δέν μπορεί νά περπατήση θά πή 
δτι πονεΐ πολύ.

Π ώς μετανοεί γιά τήν απερισκεψία του !... 
Γ  ιατί νά μήν άκούση τής συμβουλές τ ο υ ; 
Νά τώρα πού εΐνε αύτός αφορμή νά υπο- 
φέρη δ φίλος του...

— Μά δέν μπορείς διόλου νά περπατή- 
σ η ς ; τόν έρωτά.

—’Ό χι, πονώ ..
Ό  Ά νδρ έα ς  σκέπτεται λίγο καί τέλος 

πέρνει μία μεγάλη ά πόφ ασ ι:
— Θά τον σηκώση στόν ώμό του καί θά 

τόν μεταφέρη μόνος του στή σκηνή. Είνε 
άρκετά δύσκολο, μά ώφείλει νά ξεπλύνη τό 
σφάλμα του.

Π α ρ ’ δλας τάς διαμαρτυρίας τοΰ φίλου 
του τόν σηκώνει είς τόν ωμόν του, δπως 
είχε διδαχθή, καί χωρίς νά προσέχη διόλου 
είς τά λεγόμενά του τραβά έμπρός. Πόσο 
δύσκολο είνε δμως τό κατέβασμα! τά γονά* 
τά του λυγίζουν, πολλές φορές κινδυνεύει 
νά πέση, άλλά προχωρεί... Έ ξα χνα  φθάνει 
είς ένα μέρος πού πρέπει νά πηδήση άπό 
ένα βράχον είς ένα άλλον κι’ αν λίγο χάσει 
τήν ισορροπίαν του πέφτει είς τόν γκρεμό...

Στέκεται γιά μιά στιγμή άποκαμωμένος, 
μόλις καί μετά κόπου μπορεί καί αναπνέει 
καί τά μάτια του βυθίζονται απλανή πρός 
τό αχανές...

— Ά φ η σ έ  με έδώ, τοϋ λέγει δ φίλος 
του, πήγαινε, σύ δέ αντέχεις πιά. Τό πρω ΐ 
πού θά  ξυπνήσουν καί οί άλλοι έρχεσθε καί 
μέ πέρνετε.

'Η  φιλοτιμία τοϋ Ά νδρέα κεντάται.
— Ν ά οπισθοχωρήσω, έγώ, τοΰ άπαντά, 

τό έσκέφθηκες καλά ; Έ γώ  νά ζητήσω βοή
θεια  ;... Θά πηδήσω καί αν σκοτωθοΰμε 
τόσο τό χειρότερο γιά μάς...

Γελά, προσπαθεί νά τό ρίξη στ’ αστεία, 
άλλά έχει δλο τό συναίσθημα τοϋ κινδύνου, 
ανακτά έν τούτοις δλην του τήν ψυχραιμίαν 
καί αποφασίζει νά πηδήση.

Ν ίκη!... θρ ίαμβος!.,, τό πήδημα έπέτυ- 
χεν ! νά καί οί δύο σώοι καί αβλαβείς είς



τόν άπένανιι βράχον. Ά λλά τώρα ό Ά ν -  
δρέας δέν αστειεύεται πιά. Ε ίνε σοβαρός, 
συγκεκινημένος και σκέπτεται κάτι πού δέν 
τό είχε συλλογισθή ποτέ το υ : "Οτι τό 
πρώτο καθήκον ενός Προσκόπου εινε ή 
ύ π α κ ο  ή...

— Ά νδρέα άπό αυτής τής στιγμής παύεις 
ν« είσαι Πρόσκοπος. Ξεύρεις καλά ποιος 
είναι ό νόμος τών Προσκόπων καί δέν τόν 
εσεβάσθης, οι συνάδελφοί σου δέν μπο
ρούν πιά νά έχουν εμπιστοσύνην είς σέ!

Τά λόγια αύιά επρόφερεν ό ’Αρχηγός 
τήν επομένην ημέραν ενώ ήσαν συναθροι
σμένοι δλοι οί Πρόσκοποι καί ό Ά νδρέας 
έστέκετο χλωμός καί λυπημένος είς τό μέ
σον. Σηκοονει έν τούτοις τό κεφάλι του μέ 
υπερηφάνειαν καί δέχεται τό κτύπημα μέ 
γενναιοψυχίαν.

— Έ χετε  δίκηο, λέγει, παρήκουσα τήν 
διαταγήν τοΰ άνωτέρου μου, πρέπει νά τ ι
μωρηθώ. Διώξτε με, τό αξίζω!..

Ά λλά  μιά φωνή τόν διακόπτει.
— Μοΰ έ'σωσε τή ζωή μέ κίνδυνο τής 

ίδικής του, κύριε ’Αρχηγέ.
Είνε ό ’Ιάκωβος πού ήρχετο νά ΰπερα- 

σπισθή τόν φίλον του καί οί Πρόσκοποι 
πού είχαν μάθη τήν νυκτερινήν περ ιπέ
τειαν τών δύο φίλων σάν νά έπερίμεναν 
μίαν μικράν παρακίνησιν περιεκύκλωσαν 
αμέσως τόν ’Αρχηγόν των ίκετεύονιες υπέρ 
τοΰ Ά νδρέα :

— Συγχωρήσατέ τον, κύριε Α ρχηγέ, ε ί
νε 6 καλύτερός μας φ ίλ ο ς... μήτόν διώξετε.

Ό  Α ρχηγός μένει γιά λίγο συλλογισμέ
νος, φαίνεται σάν νά ζυγίζη τά πράγματα 
καί τέλός αποφασίζει.

— Ά ς  μείνη! λέγει μέ τόνον φωνής επί
σημον, άλλά αύτό άς τοΰ χρησιμεύση γιά 
μάθημα... Νά μή τό λησμονήση...

Ό  Ά νδρέας στρέφει τό βλέμμα του προς 
τούς συναδέλφους του, βλέπει δλους νά τοΰ 
τείνουν τά χέρια καί γιά πρώτη φορά στή 
ζωή του αισθάνεται τά μάτια του δακρυσμέ- 
να ενώ τά χείλη του προφέρουν σάν δρκο: 
Δέν θά τό ξεχάσω ποτέ !

Η  Τ Ι Γ Ρ Ι 2  Κ Α Ι ΤΑ  Τ Σ Α Κ Α Λ ΙΑ

Στήν Α φρική  υπάρχουν μεγάλα άγρια 
δάση πού τά λένε ζούγκλες καί σέ μία ά π ’ 
αύτές τις ζούγκλες ζοΰσε μία μεγάλη τίγρις 
πού ήταν ή βασίλισσα τής ζοΰγκλας.

"Οταν ήθελε νά φάγη, έ'βγαινε άπό τη 
σπηλιά της καί εμούγκριζε άγρια. Τότε δλα 
τά ζώα έ'φευγαν τρομαγμένα, έ'τρεχαν νά 
κρυφτοΰν καί αύτή εΰρισκε τήν ευκαιρία ν’ 
άρπάξη δτι τής εκανε γούστο καί νά κορέ- 
ση τήν πείνα της.

Το εκανε μέ τόση συστηματικότητα αύτό* 
ώστε στό τέλος κατήντησε νά μή μείνη κα
νένα ζώο παρά αύτή καί δυο τσακάλια.

Μιά μέρα τό θυληκό τσακάλι, λέει στό 
αρσενικό:

— Βαρέθηκα πιά αύτή τή ζωή καί μοΰ 
φαίνεται πώς εφθασε ή ώρα μας.

— Μή φοβάσαι, είπε τό αρσενικό τσα
κάλι !! "Ελα μόνο μαζύ μου καί κάνε δ,τι 
σοΰ πώ.

Πιαστήκαν άπό τά μπροστινά πόδια 
καί άρχισαν νά τρέχουν προς τό μέρος πού 
ήταν ή τίγρις καί εμούγκριζε ζητώντας φαί.

— Ά θ λ ια  ζώα, σεις μέ κάνατε νά περ ι
μένω τόσ ο!

Τό άρσενικό τσακάλι εχαιρέτησε μέ με
γάλη ευγένεια καί είπε :

— Σάς ζητάμε συγνώμην, μεγαλειοτάτη, 
μά αργήσαμε, γιατί είδαμε μιά άλλη τίγριδα 
καί τά χάσαμε. Ξεύραμε πώς μόνον σείς 
είσθε δώ βασίλισσα.

— Καί βέβαια μόνον εγώ είμα ι! Π οιος 
τολμά νά βγή μπροστά μ ο υ ;

— Μιά άλλη τίγρις, πελωρία σάν καί 
σάς πού άν τήν δήτε θά φοβηθήτε.

— Νά φοβηθώ ε γ ώ ! Πηγαίνετέ με γρή
γορα νά τήν κατασπαράξω.

Τά δύο τσακάλια έξεκίνησαν δείχνοντας 
τόν δρόμο καί ωδήγησαν τήν τίγριδα σέ έ'
να πηγάδι.

— Κυττάξετε μέσα στό πηγάδι καί θά ί- 
δήτε τήν τίγριδα πού σάς λέω πώς είδαμε.

Ή  τίγρις σκύβει καί φυσικά βλέπει τό 
πρόσωπό της μέσα στό νερό.

Α ρχίζε ι τότε νά τρίζη τά δόντια της, νά 
μουγρίζη, νά θυμώνη καί στό τέλος όρμά 
μέσα στό πηγάδι νά πιάση εκείνον πού ένό- 
μιζε άντίπαλο.

Τό πηγάδι ήταν βαθύ. Ή  τίγρις πνίγη- 
κ» κ ι’ έ'τσι τά δυο τσακάλια γλύτωσαν κι’ 
έζησαν αυτά καλά κ ι’ εμείς καλλίτερα.

Η  Ε Υ Ν Ε Ρ Γ Α ΪΙΑ  ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΜΑ.
8 1  να ι μεσάνυγ ζ α  

—κι o j '  η (ρύβις ησ υχά ζει

Ν τάν... ντάν... Τό ρολόϊ τ ’ 
Ά η -Μ η να  άφίνει δώδεκα ρυ
θμικούς κτύπους πού σχίζοντας 
τής νύχτας τή σιωπή, αντηχούν 
« .-^ά *ρη  σ’ άκρη τοΰ κάμπου.

"Υστερα κι’ ά π ’ τό τελευταίο 
κτύπο ή ησυχία, πού γιά λίγο 
ε ιχε δω τα ρ α χθή , ξαναξαπλώθη- 
κε κι’ έδωσε στή φύση τήν πρό- 
τερη οψη της...

...Ά πάνο), ό ούρανός μέ τά 
.ίαντυλια του τ ’ άστέρια, πού 
τρεμοσβύνουν. Κάιω , τά πράσι
να ρτάχυα μέ τις σκόρπιες δώ 
κι έκεΐ κολοφωτιές, πού άνα- 
βο σβύνουν.

'Σ τό  βουνό τοΰ βάθους διακρί- 
νεται τό μοναστήρι τής Φανε
ρωμένης άπό τή σκουρότερη π ι
νελιά τοΰ βουνοΰ, τά κυπαρίσσια 
του, κ ι’ ένα φώς—τά φανάρια 
κάποιου αύτοκινήτου—πού διευ
θύνεται σ’αύτό, σημειώνει ποΰ 
καί π ου—όπως περνά πότε μεσ’ 
άπο δέντρα καί πότε άπό μέρη 
γυμνά—φωτεινές τελεϊβς.

Καί τή ζωγραφιά τή συμπλη
ρώνουν αριστερά ό ψήλός τ ο ί
χος κάποιου αμπελιού, πού μό
λις καί διακρίνεται μέσ’ ά π ’ τις 
εληές, στή μέση ό μακρύς καί 
«αλοστρωμε’νος δρόμο:, δεξιά ή 
ερημική ακρογιαλιά καί στό κά
μπο τά σκόρπια καρποφόρα...

** *
Στη θάλασσα βασιλεύει ή γα

λήνη καί στή ξηρά κυριαρχεί ή 
σιωπή.

Ό  Π οσειδώνας έχασε τήν τρί- 
α ινά  του κ ι’ ανίσχυρος πιά, ά- 
φίνοντας ήσυ^ο τό πέλαγος, α 
ναπαύεται στά βάθη του.

Γ ι ' αύιό  κ ι’ ή θάλασσα άφί- 
νει τό κΰμα της νά σπάη απαλά 
στούς βράχους τής ακρογιαλιάς 
αυτής τοΰ «κυματόζωστου νη
σιού» καί στέλνει ένα άεράκι νά 
διαδώση τή νίκη τη ; κατά τοΰ 
Ποσειδώνα στή γειτόνισσα ξηρά.

Τό αέρι βιαστικό περνά π ά 
νω a n ’ τά δέντρα τοΰ κάμπου 
•ψιθυρίζοντάς του; τό νέο, κ ι' 
αύτά τό σχολιάζουν σιγομουρ- 
μουρίζοντας σάν γρηοΰλες κου
τσομπόλες.

Υστερα κι’ άπ* τά τελευταία 
σχόλια, ή ησυχία πού γ ιά  δεύ

τερη φορά είχε διαταραχθή, ξα 
πλώθηκε γύρω γιά καλά πιά.

Κ αί «άποιος άργοπορημένος 
διαβάτης, πού τά βήματά του 
γιά νά μή προκαλέσουν έστω 
καί τόν ελάχιστο θόρυβο π ν ί
γονται στό παχύ χώμα, κατά 
διαστήματα στέκει καί θαυμάζει 
τή φύση πού ήσυχάζει...
Λεύκάς

Μ π ο υμ π ο υλ
* * *

‘3 ί  3Ταζρις αας
Ε λ λ ά δα  μου τρισένδοξη,
Ά π ’ άμνημονεύτων χρόνων
Μητέρα τοΰ πολιτισμού
Καμάρι τών αιώνων

** *
Ά νέδειξες φιλόσοφους 
Ρήτορας καί ζωγράφους 
Καί γλύπτας άξιοθαύμαστους 
'Ως καί πολλούς ναυάρχους.

** *
Ά νέδειξες Μ ιϊτιάδηδες
Μιαούληδες καί Διάκους
Πού έπεσαν μαχόμενοι
Γ ιά  τήν ελευθερίά τους.

** *
Π οιός είνα ι δυνατόν λοιπόν
Νά σέ άλησμονήση
Καί τά λαμπρά τά τέκνα σου
Νά μή έπεφημήσή;

*
*  *

Σοΰ εύχομαι Π ατρίδα μου 
Νά γίνης άλλη τόση !
Καί νάσαι τό παράδειγμα 
Στήν τέχνη καί τήν γνώση.

Κ υανόλευκο Λάβαρο

3 7 όσα ΛουΛονδια...
Πόσα μαράθηκαν λουλούδια 
αθώα, μικρούλια, δροσερά 
πού ζοΰσαν όλα μέ χαρά 
κι’ άκουγαν τών πουλιών τρα

γ ο ύ δ ια .
* **

Σκορπίστηκαν τά πέταλά τους
ξερά, σ τ’ άνεμου τήν πνοή.
Ή  λουλουδένια τους ζωή
σβύστηκε μέ τή μυρωδιά τους.

*
Τ , * * ,

Κι ησαν τ αστέρια λυπημένα
κι’ εκλαψαν τά πουλιά πικρά
γιά  τά λουλούδια τά μιχρ χ
γιά  τά λουλούδια τά χαμένα,.

Φ ραγκεσζάϊν

Α ’π ’ το ποίημα το Λαμαρτίνου
«3Γ α ιό ικ ές  Α ναμνήσεις»
Τό κάθε τι γύρω μου άφήνβι 

μιά ανάμνηση. Τό κάθε τί, τά 
αμπέλια τά λειβάδια, τά ρείκια, 
έχουν μιά αγαπημένη σκιά. Και 
μοΰ φέρνουν τό λογισμό στά 
εύτυχισμένα χρόνια τής π α ιδ ι
κής ξενοιασιάς. ’Εκεί τρελλόπαι- 
ζαν ή αγαπημένες μϋυ άδελφοΰ- 
λες, κ ι’ ό άνεμος τις άκολούθα- 
γε κ ι' αυτός παίζοντας μέ τά 
ξανθομαλλά του . Σ τις κορφές 
τών λόφων εκείνων συντρόφευα 
τούς βοσκούς άνάβοντας φωτιά 
μάγκάθια ξερόκλαδα. Καί ώρες 
ολόκληρες όνειροπωλοΰσα προ- 
σηλόνοντας τά μάτια μου στήν 
κυματόχαρη φλόγα τήςφωτιάς... 
Νά πάρα πέρα ή καλή ίτιά  μέ 
τήν κουφάλα. "Ο ταν μανιασμέ
νος ω ρμ αγεό  βορρηάς ή κουφά
λα αύτή μάς προστάτευε άπ’ τή 
μανία του. Κι* άπό κεϊ άκουγα 
τις αύρες νάπαλοψιθυρίζουν μές 
στής ιτιάς τό πεθαμένο φύλλω
μα, μέ μιά αρμονία άξέχαστη 
πού άσβεστη #ά μείνη στήν ψυ
χή μου η άφθαστη γλύκα τους.

Π ιό πέρα,στις όχτιές τής άβύσ- 
σου νά ή λεΰκα... Στήν κορφή 
της άνέβαινα γιά νά πιάσω φω- 
ληές, κι’ έκεϊ μέ κούναγε λικνι- 
στικό!. Νά τόμορφο ρυάκι μές 
στό λειβάδι μέ τά σταμαησμένα 
νερά, πού ρίχναμε μικροί τις κα
λαμένιες βάρκες! Ό  μονότονος 
μΰλο , κι’ άχνά έκεϊ πλά ϊ, πιό 
πέρα ά π ’ τή βελανιδιά, ό βρά
χος. Έ κ ε ΐ καθόμουνα μικρός 
καί μαζί μέ κάποια άγαθά  γε
ροντάκια άφήναμε άφωνοι τό 
βλέμμα μας νάκολουθάει στό 
βάθος τή φθινοπωριάτικη μέρα 
πού χάνονταν!

"Ολα πάλι βρίσκονται στή θ έ 
ση τους, ξαναγεννημένα. Καί τά 
ίχνη  τών βημάτων μας μπορείς 
νά βρής σ ιήν άμμο. Δέν λείπει 
τίποτε! Μόνο μιά καρδιά γιά νά 
τάπολάψη!..

Αλλοίμονο! Χαμηλώνει ή μέ
ρα. Καί τ ’ άχνόφωτό της λιγο
στεύει/ Καί, σάν τό στάχυ σ τ ’ 
αλώνι, ή ζωή έχει σκορπίσει 
μακρυά ά π ’ τό π«τρικό χωράφι, 
τή μάννα καί τά παιδιά... Κ(*ί 
τ ' αγαπητό τζάκι, σβυσμένο,άπό- 
μεινε σάν έρημη φα,ληά πού ή 
χειμοονιάτικη παγω νιά  έδιωξε 
μακρυά της τά  χελιδόνια. Καί



τ ’ άπαλόθωρο στενό μονοπατάκι 
πούφερνε ατό πατρικό σπίτι, δέ 
φαίνεται πιά, σκεπασμένο ά π ’ 
τή χλόη. Καί μόνο ό θλιβερός 
κισσός, σάν ένας πένθιμος μαν
δύας, μισοσκεπάζει τήν πόρτα 
τ ’ άγαπηγένου σπιτιού, φτάνον
τας ώς τό κατώφλι.

(Ά ρτα ) M IX. Γ . Π Α Π . 

* * *

"6να ά νο ι}ιά ζ ικ ο  ω ρω ϊνο

Γλυκοχαράζβι . . . Τό σκο
τάδι πού φεύγει ολοένα, άφήνει 
κάτι συνεφάκια νά φαίνωνται 
σάν πούπουλα στόν ούρανό σκορ
πισμένα...

Ε ίχα  σηκωθή πολύ νωρίς, 
κοίτταξα τό ώρολόγι καί ήταν 
ή ώρα 5. Ώ ρ α ία , είπα, θά  άπο- 
λαύσω τήν άνατολή καί βγήκα 
άμέσως έξω γ ιά  νά μήν τή  χά 
σω.

Ή  πρωινή αΰρα χαϊδεύει 
απαλά τό πρόσωπό μου καί κά- 
μνει τά δέντρα νά σιγοτραγου- 
δοϋν.

Ή  πόλις κοιμάται. T0J άστρα 
τρέχουν γιά  νά κρυφθούν μην 
τύχη καί τά προλάβη ό βασιλεύς 
τής ημέρας, ό ήλιος, καί τό φεγ
γάρι θύει σάν ένας άσημένιος 
δίσκος. "Εχουν δλα ντυθή  τό 
γιορτινό τους πορφυρένιο χρώ
μα, λές καί θέλουν νά χα ιρετί
σουν τήν άνατολή πού θά  βγή 
σέ λίγο μέσα ά π ’ τά μαγεμένα 
του παλάτια.

Ό  πετεινός φωνάζει, ή άγε
λάδα μουγκρίζει καί τό ψηλό 
καμπαναριό χτυπά τόν δρθρο. 
Καί στήν άνατολή τοΰ ήλιου, οί 
άχτΐνες του αρχίζουν νά διαλύ
ουν τή μαβία άχνα που δλη τήν 
νύχτα ιύλιξε τήν πλάση. Ά π ό  
μία βουνοπλαγιά Λκονεται ή 
φλογέρα κάποιου τσοπανόπουλου 
καί ιά  πουλιά στήν πρω ινή αύ
τή γιορτή άρχίζουν τό γλυκό 
τους κελάηδημα, ένώ ό ήλιος 
βγαίνει πέρα *άπό μιά βουνοκορ
φή, καί ή ροδοκόκκινη βοσκο- 
πούλα άρμέγει ενα έ'να τά πα- 
χυά άρνάκια της καί τά πηγαί- 
νβι στή βοσκή.

Ό  ήλιος ολοένα άνεβαίνει πιό 
ψηλά καί νομίζει κανείς πώς θ έ 
λει νά μάς όδηγήσΐ) σέ φω τει
νούς άγνωστους j-.όσμους.

Ν α υτά χι

£ ζ '  α ρρελονόά κι μας
Στοΰ υπνου τήν γλυκειά άγκα- 

[λιά
Κοιμάται τ’ άγγελοϋδι.
Τό στόμα του ε ίν ’ μισάνοιχτο 
σάν ρόδινο λουλούδι 
καί τά ξανθά μαλλάκια του 
λές κ ι’ ε ίν ’ άπό μετάξι.
’Αφήστε το νά κοιμηθή, 
κανείς μήν τό πειράξη.

Π ονεμένο χαμόγελο

ε/ΐαιόικο  cTejio
*0 άστυφύλακας σ’ εναν μ ι

κρούλη πού έχει χάσει τό δρόμο 
του :

—Πώς λένε τόν μπαμπά σου, 
π α ιδ ί μου ;

—Μ παμπάκα.
5Κ *

Τό διαβολόπαιδο πρός τήν γ ια 
γιά  του :

— Έ χ ε ις  δόντια γιαγιά ;
- Ό χ . .
—Οΰτε έ'να ;
— Γ ιατί ρωτάς ;
—Γιά νά σοΰ δώσω νά μοΰ 

φυλάξης τά στραγάλια μου.
* * *

‘ Ο Κ α& ηγητής : Π οιές είνε ή 
ώρες τοϋ έτους Τοτό ;

Ό  Τοτός : Ή  άνοιξις, τό θ έ
ρος, τό φθινόπωρο καί ό χειμών.

"0 Κ α & η γη τή ς : Καί τώρα 
ποιά ώρα έ'χουμε ;

‘Ο Τοτός : Αέκα καί πέντε, 
κύριε Κ αθηγητά.

Έ μ μ . Φ θ·ενάκης

‘Η  μικρή Καλλιόπη, έρωτά τόν 
εξαδελφό της :

—Π ώς τό λέγουν Γερμανικά 
τό ν α ί ;

— Γιά, άπαντά έκεΐvoc.
—Ώ σ τε  τήν άδβλφή μου τήν 

Νενέ πρέπει νά τήν λέμε Γιαγιά.

Στό έστιατόριον :
Γκαρσόνι: « Ό ρίσ ιε  κύριε τόν 

κατάλογο».
— Χ ω ρικός: «’Εγώ στό χωρίΌ 

μου συνηθίζω νά τρώγω πρώτα 
κι’ έπειτα  νά διαβάζω.

Ό  Πρόεδρος : «Γιατί βρε έ 
κλεψες τό ποδήλατο πού ήταν 
έξω άπό τό νεκροταφεϊον ;

Κατηγορούμενο:: «Γ ιατί κύριε 
Πρόεδρε, νόμιζα πώ ; ό ιδιοκτή
της του είχεν άποθάνει !. .

Α λέξα νδρ ος Λ ελεκ ό π ο νλο ς

Οζα ν  ω ρω ζοι/ώ νισα....

Θάμουν τότε εννιά χρονώ. 
Ε ίχε άρρωστήσει ό θείος μου 
καί μ’ έστειλε νά τον πάρω 
κρέας.

—Θά πας στό χασάπη μας τό 
Σπΰρο, μοΰπε, καί θά τοΰ πής 
«μ* έστειλε ό μπάρμπας μου, νά 
μοΰ δώσης 3 λ ίτρες κρέας, καλό, 
γ ιά  σούπα» κατάλαβες;

—Κ ατάλαβα, τ’ άτιήντησα βια
στικός καί παίρνωντας τά λεφτά 
χάθηκα.

Στό δρόμο σχεδόν έτρεχα, κι* 
δταν σκεπτόμουνα δτι κείνη τήν 
ημέρα θάκανα έγώ τή «σπέζα»— 
δπως λένε τά ψώνια σ’ ένα νη
σί τής ‘Επτανήσου—χαμογελούσα.

Ό τ α ν  έφθασα στό κρεοπω
λείο, έπανάλαβα τά τελευταία  
λόγια τοΰ θείου μου στό χασά
πη, πού σταμάτησε τά διαλάλη- 
μά του γιά  νά μ’ άκούση.

— Γιά  σοΰπα είπες τό θέλετε; 
μ" έρώτησε, μ ’ ένα χαμόγελα 
πού μοΰβαλε πολλές .υποψίες.

—Ναί, είπα καί πρόσεχα στα 
ζΰγι, νομίζοντας δτι χαμογελών
τας ό χασάπης σκεπτόταν νά μέ 
γελάση, δίνωντάς μου λιγώτερο 
κρέας ά π ’ δτι θά  τοΰ πλήρωνα...

Τώρα στή μέση τοΰ τραπεζιού 
άχνίζει ή σουπιέρα κ ι’ έγώ άνυ- 
πόμονος περιμένω νά ίδώ άν 
έκαμα καλό ψώνι.

Γ ιά  μεγάλη μου χαρά δλοι 
έμειναν κατευχαριστημένοι άπό· 
τή σοΰπα.

— Ύ στερα  άπό λίγο δμως, 
φέρνοντας ή θεία  μου τό κρέας 
ε ίπε χαμογελώντας :

— Σήμερα ή σοΰπα μας ήταν 
έξοχη, άλλά τό κρέας δέν εΐνε 
καί τόσο καλό. "Η  τό ένα ή τό 
άλλο. Ά λ λ ά  άκούωνταή δλοι μας,, 
δτι τό κρέας δέν ήταν καί τόσο 
καλό, δέν φανταζόμαστε ποτέ 
δτι δέν θά  μασιώταν!!!....

. . . .  Ή  ντροπή μου δέν λέ“ 
γεται. Κ ι’ αύτή μεγάλωνε περισ
σότερο δσο έβλεπα τούς άλλους 
εναν-έναν νά αφήνουν τό κρέας 
τους στό πιάτο μέ κάποια ψευ- 
τοδικαιολογία.

Μά τώχετε καί γιά  μικρό;
Πρώτη φορά ψώνησα καί.~ 

ψώνησα άπό σβέρκο.
Μ π ο νμ π ο νλ

£ ζ ο  α γγελο ύ δ ι
(ffov (siza ,je  . .

Ή τ α ν  έξ χρονών τ’ άδελφά- 
κι μου, έ'να καστανά άγοράκι, 
μέ μαΰρα μάτια πού τό πλατύ 
κρόσσι τών βλεφαρίδων του 
σκίαζε τά μαγουλάκια του, ποϋ 
φάνταζαν σά μπουμπούκια άνοι- 
ξιάτικα. Τό χαριτωμένο του κε· 
φαλάκι στόλιζαν, ώραΐες, μετά
ξινες καστανές μπουκλίτσες, 
πλαισιώνοντας τά άγγελικό του 
προσωπάκι καί δείχνοντάς το 
άκόμη πιό γλυκό. "Ενα χαμό
γελο μισάνοιγε τό κερασένιο του 
στοματάκι... Ή τα ν  έξαιρετικό 
παιδί. Ε ίχε πολλά χαρίσματα... 
Έ μ ο ια ζε  μέ τ ’ άγγελούδια τ ’ 
ουρανού. Ή τ α ν  ή χαρά τού σπι
τιού μας' τό χρυσαφένιο γέλιο 
του άντηχοΰσε στό σπίτι μας σάν 
τό γλυκά κελάδημα τού άηδονιού. 
Δέν τό χαρήκαμε όμως πολύ.

Τό δμορφο άγγελουδάκι μαα 
έπεσε άρρωστο στό κρεββάτι. Ό  
γιατρός πηγαινορχότανε δίνον
τας στήν μαμά μου ελπίδες. "Οσο 
περνοΰσαν οί μέρες ό άδελφού- 
λης μου δλο καί χειροτέρευε. 
Έ βάλθηκε ό χάρος νά μάς πάρη 
τό πιό δμορφο κι’ άγγελικό 
βλαστάρι·

Έ ν α  ηλιόλουστο πρωΐ ήλθε ό 
γιατρός. Έ π ή γ ε  στό δωμάτιό του 
νά τόν δή. Ε ΐμεθα  δλοι γύρω 
μέ τήν άγωνία ζωγραφισμένη στό 
πρόσωπά μας. Δέν άκούετο τ ί
ποτε άλλο παρά οί κτύποι τών 
καρδιών μας. Τόν έξήτασε καλά 
καλά. Τόν ριοτήσαμε πώς πη
γαίνει ή κατάστασίς του, άλλ’ 
αύτός δέν μάς άπήντησε, παρά 
έπήρε τόν μπαμπά μου κ ι’ έβγή- 
καν έξω.

Τότε κατάλαβα δτι δέν υπάρ
χει καμμιά έλπίς κι ’ έφυγα γιατί 
δέν μποροΰσα νά συγκρατήσω 
τά δάκρυα. Ή  μαμά μου άκόμα 
ήλπιζε· δέν πίστευε ποτέ δτι θά 
μπορούσε αύτός ό άγγελος νά 
πάθη.

“Ό τα ν  ξαναμπήκα στό δοιμά- 
τιό του, ε ίδα  ν’ άρχίζουν νά 
χλωμιάζουν τά τριανταφυλλένια 
μαγουλάκια του. Τό χαρούμενο 
γέλιο του έσβυνε ά π ’ τά χείλη 
του. Τ ά  ζωηρά κι’ έξυπνα ματά
κια του άνοιγόκλειναν σά νά 
ήθελαν νά κλείσουν παντοτεινά. 
Κατάλαβα δτι ό σκληρός χάρος 
άπλωσε τίς κατάμαυρες φτεροΰ- 
γες του... Στύλωσε τά έξυπνα 
ματάκια του άπάνω σέ μέ καί 
στήν μαμά μου, ποΰ μέ τόν πό

νο στήν ψυχή τόν παρακολουθού
σε. Μάς κυττοΰσε έπίμονα, σά 
νάθελε νά μάς πή, γιατί κλαίμε; 
Μάς άφησε τό στερνό του χαμό
γελο κ ι’ έσβυσε τής ζωής^ του ή 
στερνή άναλαμπή... Κ ι’ άξαφνα 
άκούω μιά φωνή: «παιδάκι μου... 
άγγελούδι μου... δυστυχισμένο 
μου πα ιδί!., τή μαμά σου πού σέ 
φω νάζει δέν άκούς»;

Κ ι’ εκείνο έξακολουθοΰσε νά 
χαμογελά, ένώ ή αγγελική ψυ
χούλα του έφυγε γιά πάντα μα
κρυά... Π άει έφυγε ή χαρά^ τοΰ 
σπιτιού μας. Στό δωμάτιο άκού- 
οντο οί λυγμοί μας.

Ά π ό  τότε έχουν περάσει τρία 
χρόνια, άλλά ποτέ δέν θά  λη
σμονήσω τό γλυκά καί ά γγελ ι
κό προσωπάκι του... "Αχ!., χρυ
σό μου άγγελουδάκι, μά ποτέ 
δέν θά  σέ ξεχάσω...

Π ονεμένο χαμόγελο

cTιά νά 3~ejaze
Ή  Μαμά : Γνωρίζεις Γιώργο 

ποιό ζώον μάς δίδει τυρί, γάλα, 
βούτυρο, μαλλιά κλπ. ;

Ό  Γιώργος, σκεφθείς ολίγον, 
έφώναξε χαρούμενος:

—Τό ηΰρα Μαμά ! Ε ίνα ι ό 
Μπαμπάο.

* * *
Μίμης : Πόσο τσιγκούνης θά 

ε ίνε δ Μ παμπάς σου διά νά σοΰ 
φορή τέτοια ροΰχα !

Νίκος, προσβληθείς : Καλά, δ 
δικός σου εΐνε όδοντοϊατρός καί 
δμως σέ βλέπω νά σ’ εχη μ’ ένα 
μόνον δόντι.

Ό  διδάσκαλος ένώ δείχνει μέ 
τό δάκτυλό του τήν Αίγυπτον, 
έρωτά ένα μαθητήν: Κο>στα, τί 
εύρίσκεται έδώ;

Κώστας ζωηρώ : Τό δάκτυλό 
σας κύριε καθηγητά.

Ή  Κ αίτη, συναντώντας την 
φίλη της Κική είς τήν άγορά, 
τήν έρωτά :

— Πού πάς Κική ;
Κική : Έγώ ; πουθενά. ’Εσύ ;
Κ αίτοι : Α ! Κι έγώ πουθενά !
Κική : Τρέχα λοιπόν νά πάμε 

μήπως άργήσουμε.

Γ ια ννά κ η ς: Μπαμπά, οταν
γνωρίζεις πού βρίσκεται ένα άν- 
τικείμενον μπορεί; νά πής δτι 
τό έχασες ;

Μ παμπάς : Ό χ ι  Γιαννάκη μου.
Γ ια ν νά κ η ;: Λοιπόν Μπαμπά, 

τό χρυσό σου τό ρολόι δέν έχά- 
θηκε διότι μοΰ έπεσε στή θ ά 
λασσα. Κ υανόλευκο  Λάβαρο

έ /ΐα λ η ε ς  ίσζορίες

Κάποιο παιδί πού καταγόταν 
άπό τήν Εΰβοια σπούδαζε στόν 
περίφημο φιλόσοφο τής Αρχαίας 
Ε λλά δος Ζήσωνα.

"Οταν τελείωσε τάς σπουδάς. 
του καί έπέστρεψε στήν πατρίδα 
του, ό πατέρας του τόν ρώτησε 
τί σπούδασε. Καί τό πα ιδί ά
πήντησε :

—Περιμένετε καί θά  σάς δεί
ξω. «

Ό  πατέρας έκανε υπομονή άρ- 
κετή ώρα, έπειδή δμως τό παιδί 
του δέν τοΰ έδειχνε τίποτα, στί» 
τέλος (όργίσθηκε, τό ύβρισε καί. 
τό έρράπισε.

Τό πα ιδί οΰτε έμίληοε, οΰτε 
έπεχείρισε νά άντισταθή κατά 
τοΰ πατέρα του. Α τάραχα  τά  
ΰπέμενε δλα. Ό τα ν  δέ πλέον ή’ 
οργή τοΰ πατέρα του έκόπασε 
έστράφη πρός τόν πατέρα του 
καί τοΰ είπε :

—Νά τί έμαθα, πατέρα μου, 
αύτό πού μέ τ ι ίδ ια  σου τά  μά
τια βλέπεις. Έ μ α θ α  νά υπο
μένω άγογγύστως τήν όργή^ τοϋ 
πατέρα μου καί νά μήν άν&ί- 
σταμαι ε ί; δ,τι προέρχεται έκ 
μέρους τών γονέων μου.

Π ρόσκοπος

3 1 α ρ ά }ενα  ωράρμαζα 
κ ' ακακα ω ειράγμαζα  

£ ζ ό  Ξβλάβη 3Τ ή λιο

Σέ 3 περιοδικά είδα νά γράφης 
καί κομμάτι σου πολύ γνωστό

[μου
είναι κείνο πού επιγράφεις 
 Τό χωριό μου

£ ζ δ  φ ίλο ζον

Νάναι Α πρίλ ιος 
τής άνοιξη; καρδιά 
καί στή σελίδα, πού 
τήν γράφουν τά παιδιά 
Δίπλα άπό πασχαλινά, 
πρωταπριλιάτικα κομμάτια 
ό τίτλος «τό φθινόπωρον» 
νά σοΰ χαροπηδά στά μάτια I 

Μ π ο νμ π ο νλ .
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Α Θ Η Ν Α Ι ,  9Α π ρ ίλ ιο ς .— Σχο
λή κ, Χουρμούζη. Κατά τόν μή-

Ί τής όμάδος τών ερυθρό- ‘Η 4η Ο .Π . Α. είνα ι ώς γνωστόν 
σταυριτών τών σχολείων των. μία άπό τάς πλέον φημισμένας

κ. ϊια μ ά τη , έπεσκέφθησαν τό εγοί. Π ριν νά φύγω άπό τό σχο- 
έργοστάσιον σοκολατοποιιας λεΐον μας, έκαμα ενα μπουκέτο 
Π ^υλίδου. Έ κ ε ΐ, περιήλθον τάς άπό τόν σχολικό μας κήπο, διά 
διαφόρους αίθουσας καί μέ κα- νά τό προσφέρω είς τόν κ.Πρό- 
τάπληξιν είδον τάς διαφόρους 
Επεξεργασίας τοΰ κακάου, έ'ως 
τήν στιγμήν κ α θ ’ ήν ε ίνα ι έ'τοι- 
μον διά τό έμπόριον. Ε ίς κάθε 
αίθουσαν τούς ώμιλοΰσε σχετι- 
κ ώ ςό  κ. Κ αθηγητής καί τό εύ- 
γενώ ; προσφερθέν προσωπικόν ιώ ν μεγάλων πεύκων καί τό θέ- ηθικώς'.
Τ λ Γι e n v f l / t r i i r t i ’ n n  Λ Τ  '  S ' ________ n u n  r/Tm  . 1

)ν τοΰ Ροταριανού ομίλου, 
διότι ήθελα νά τόν ευχαριστήσω

Στέφανος Κλουβάτος καθώς καί 
ό ΰπαρχηγός της, κατώρθωσαν 
καί άνέδειξαν τήν όμάδα των 
Οέσαντες αύτήν μεταξύ τών κα
λυτέρων ομάδων άπό άπόψεως 
αριθμού προσκόπων καί προ-

Ε ύάγγ. Ν . Ν ιχο λα ΐδ η ς
Πρόσκοπος Β α; τάξβως 

4η ί Ο .Π .Α .
* * *

Λ Ε Υ Κ Α Σ , Μάιος. —Τό Γυ- 
Ό λ α  τά παιδιά έφά- μνάσιον Λευκάδος, έτβλεσε μνη· 
πολλήν^εύχΊρίστησιν. μόσυνον ύπέρ άναπαύσεως τής

επειδή τόσο πολύ ευγενικά εδβι- σκοπικών ικανοτήτων, 
ξε τήν αγάπην του προς ημάς. Περιμένουμε μέ μεγάλη άνυ-
Πόσον ητο ωραία ή θέσις, τήν πομονησία νά ξαναγίν^ εκδρομή 
οποίαν εξέλεξε, υπο την σκιάν δπωςώφεληθώμεν σωματικώς καί 

.iujjiixuv τών μεγάλων πεύκων -·~! - λ Α~ 1 * - · -  
τοϋ εργοστασίου. Μετά δίωρον αμα τών εκατόν πενήντα παι- 
παραμονήν είς αύτό, άνεχώρη- διών νά κάθωνται είς τά τρα- 
σαν συναποκομίζουσαι πλείστας πέζια, νά συνομιλούν. Ή  είκό- 
γνώσεις. να αύτή έχαράχθηκβ είς τήν -ψο-

_Ε π ίσ η ς κατά τόν μήνα αυεον, χήν μου καί δέν θά  τήν ξεχάσω 
« ΐ αύταί τάξεις έπεσκέφθησαν ποτέ. Πρό τοΰ γεύματος έγινε 
τό Στάδιον, Πύλην ’Αδριανοΰ, προσευχή.
Ναόν ’Ολυμπίου Διός, "Ακρόπο- γ«με μέ
λ ιν  καί ’Αρχαιολογικόν Μου- Έ νομίζαμβν δτι εϊμεθα  δλοι ά- ψυχής τοΰ αειμνήστου αύ- 
σεΐον. Ε ίς έκαστον έξ αι’ τών δέλφια καί εσκεπτόμεθα πόσο τοΰ Γυμνασιάρχου Κωνσταντίνου 
σ χετικδς ώμίλησεν ό Κ αθηγη- πρέπει νά γίνω με καλά πα ιδ ιά , Γουρλή, οστις άπεβίωσβν έν Ά -  

τής σχολής κ. Γ ιαννουλό- διά νά_ φανούμε άξια τή ; αγά- θήναις τήν 26 Μαρτίου 1931.
πης τοΰ κ. Προέδρου τοΰ όμί- Τό μνηιιόσυνον βτβλέσθη έίς
λου. Ε ίς τό γεΰμα ελαβον μέρος τήν Μ ητρόπολιν. Παρηκολούθη- 

ι οι κ. Ε πιθεω ρηται μας και σαν αύτό εκτός τών μαθητώ ν,
μαθητριών, καθηγητών καί σχο
λικής επ ιτροπή; καί δλαι αί άρ- 
χαί ώς καί όλοι σχεδόν οί Λευ- 
καδΐται.

Κατετέθησαν στέφανοι έκ μέ
ρους τών καθηγητώ ν, τών μα
θητών, ιού συλλόγου «Τηληκρά- 
της» τοΰ 'Ομίλου Φιλοπροό5ων 
Νεων καί τών συγγενών τοΰ 
μεταστάντος.

Κ υανόλευκο Λ άβαρο

1 6  Μ α ΐο υ .— Τ ήν

της
πουλος.

’Εκτός τούτου α ί μαθήτριαι 
ολοκλήρου τοΰ Γυμνασίου εκα- 
μον μίαν θαυμασίαν ήμερησίαν 
εκδρομήν είς Πεντέλην, δπου έ- 
πεσκέφθησαν τόν Π ύργον τής 
Δουκίσσης τής Π λακβντίας καί 
τήν Μονήν.

Αισθάνομαι τήν ύποχρέωσιν 
νό εύχαριστήια» καί διά τοΰ α 
γαπημένου μου περιοδικού, εκ 
μέρους τών μαθητριώ ν τήν Σε
βαστήν Διεύθυνσιν καί τούς κ
*· Κ αθηγητάς καί ΚαΟηγητρίας, κούσαμε.

καί οΐ κ. Ε π ιθεω ρ η τα ι μας 
άλλοι κύριοι άπό τούς επισή
μους. Μετά τό γεΰμα ώ,,ιίλησεν 
ό κ. Πρόεδρος καί μάς είπεν 
είς τί αποβλέπει ό Ροταριανός 
δμιλος.

"Αμα έιελείωσεν ή ωραία αύ
τή εκδρομή, μέ χαρά τά παιδιά 
έπιστρεψαμε είς τό σχολεΐον 
μας καί διηγηθήκαμε είς τά 
παιδιά πώς έπεράσαμε καί τί ά-

ο ι οποίοι φροντίζουν τόσον πο
λύ δ ι’ ήμάς καί προσπαθούν διά 
παντός τρόπου νά μ ά : εύχαρι- 
στήσουν καί νά μάς διδάξουν.

Α ικ α τερ ίν η  Σ . Σβορώνον

Α Θ Η Ν Α I, Μ άϊος.—*0 Ρότα-

Β Ε Ρ Ο ΙΑ ,
πρω ίαν αύιής τής ημέρας έξε- 

τήν^ πόλιν μας α ί

Πρόεδρος μαθητική: 
κοινότητος 3ου Α. Π.

Α . Σπανόπουλος

* * *  δραμον εί-
Α Θ Η Ν Α Ι, Μ άιος.—Τήν 13ην μαθήτοιαι τής Ε ' καί Στ'* τά- 

Μαΐου ή γ ν ω π ή  είς τούς προ- ξεω; τού V  Γυμνασίου Θηλέων 
„ , , s σκοπικούς κυκλους 1η ομάς Θεσ)νικης μέ έπί κεφαλής τόν

ριανος όμιλος, ο οποίος ενδια- Προσκόπων ’Αθηνών, έξέδραμε, σεβαστόν Γυανασιάο/ην καί συμ 
φ ερετα ι καιι φροντίζει πολύ διά μετ’ άλλων ομάδων, εις «Ξύλινο πατριώτην μας κ ." ’Αντώνιον 
τα πα δια, εδωκε γεύμα εις έκα- Γε^ύρι». Τοΰσαν. Έ γένοντο δεκτοί μέ
τον πενήντα αντιπροσώπους (μα- Ή  εκδρομή αύτή είχε μεγάλην ολας τάς τιμάς είς τό γυμνάσιόν 
-θη τα ςκ α ι μαθήτριας) των Δη- επιτυχίαν άπό άπόψεως καιρι- μας καί τήν έ,τομένην έξέδοα- 
μοτικων σχολείων, του; οποίους κών συνθηκών. μον είο τήν μαγευτικήν τοποθε-
ειχε καλεσει για  να ιδουμε πο- Έ κ εΐ οί πρόσκοποι έξεπαιδεύ- σίαν «Πάρκο τής Έ ληάς» δπου 
σον αγαπα και εργάζεται γιά  τά θησαν είς τά σήματα Μόρς καί παρέμειναν όλόκληοον τήν ήμέ- 
παιοια. Οι_ αντιπρόσωποι μαθη- Ν αυτικά τών χειρών, είς τήν ραν, τήν 7ην άπογ'ευματινήν έ- 
τα ι είναι επίσης πρόεδροι τών εγκατάστασιν ήλεκτρικοΰ Μορ- ξεκίνηταν καί λαβοΰσαι τήν 
μαυητικων κοινοτητιβν η πρόε- σικοΰ τηλεγράφου κλπ. γραμμήν ’Εδέσσης—Φλωρίνη- ε-

πέστρεψαν, είς Θεσσαλονίκην.
2 5  Μ αΐου .—Αί έφετειναί γ υ 

μναστικοί έπιδείξεις μας εστέ- 
φθησαν ύπό μεγάλης επιτυχίας. 
Είς αύτάς ελαβον μέρος αί μα
θήτρια! τού Ά νω τάτου Π α ρ θ ε
ναγωγείου ώς καί οί μαθηταί 
καί μαθήτριαι τών Γυμνασίων 
είς δέ τό τέλος έξβτελέσθησαν 
τά εξής αγωνίσματα:

Δρόμος τα χΰτη το ς  100/.t .Πρώ
τος άνεδείχθη ό Κ. Καραλής 
μαθητής Be τάξεως και άπό την 
δβυτέραν όμάδα ό Ν. Παπαδό- 
πουλος επίσης μαθητής Β' τά- 
ξεως.

Δρόμος αντοχής ΐΟΟΟμ. Πρώ- 
ιος άνεδείχθη ό Δ. Βλαχόπου- 
λος μαθητής Ε ' τάξεως, δεύτε
ρος δ Ά λμυρίδης έπίσης Ε ' τά 
ξεως.

Ά χ ό ν τ ιο ν .  Π ρώτος ό Καρα- 
μελίδης Σ τ ’ τάξεως, δεύτερος ό 
Π ουγδαμπεΐδης Σ τ' τάξεως.

Ά λ μ α  επ ί χοντώ . Πρώτος 
ό Άναστασόπουλος, δεύτερος ό 
Καραλής Β' τάξεως.

"Α λμ α  είς  μήκος. Πρώτος ό 
Μουζίνης, δεύτερος ό Καραλής 
Β ' τάξεως.

"Α λμα εις ϋψος. Π ρώτος ό 
Κίτσος, δεύτερος ό Τσικής Σ τ ' 
τάξεως.

Δρόμος μ ε τ ’ εμποδίω ν. Π ρώ 
της δμάδος ό Καραλήο, δευτέ- 
ρας όμάδος Παπαγεωργόπουλος, 
τρίτης όμάδος Παπαδόπουλος.

Έ π η κ  ιλούθησαν σκυταλοδρο
μία καί διελκυστίνδα,

Οί άριστεύσαντες παρασημο- 
φορήθησαν καί ό μαθητής Βλα- 
χόπουλος ελαβε ενα ώρολόγιον 
αξίας 200 δραχμών.

Κ . Β λαχόπουλος

Α Θ Η Ν Α I , ‘Ιούνιος .—Τήν 2αν 
’Ιουνίου 1931 ετελέσθησαν είς 
τό 7ον γυμνάσιόν αί έτήσιαι γυ
μναστικοί επιδείξεις, μέ μεγάλην 
επιτυχίαν δπως κάθε χρόνο. Πα· 
ρίστατο ό κ. Γυμνασιάρχης κα
θώς καί δλοι οί καθηγηταί. Οί 
γυμναστοί μας, κ. Καλαιιπόκης 
καί κ. Δρίβας έπαρουσίασαν ενα 
σύνολον'  καλώς γυμνασμένον. 
Μ εγαλυιέραν επιτυχίαν εΧχον αί 
τάξεις Π έ μ π τη  καί "Ε χτη  μέ 
τόν κ. Καλαμπόκην.

Μετά τάς έπιδείξεις έγινεν δ 
τελικός διά τό πρωτάθλημα μπά- 
σκετ-μπώλ αγών μεταξύ τής Εης 
και Σ τη ;. Ν ικήτρια άνεδείχθη ή 
πρώτη μέ 5-2.

Είς τούς γυμναστάς μας κ. 
Δρίβαν καί κ. Καλαμπόκην αξί
ζει ένα εύγε διά τήν φιλότιμον

εργασίαν των.
—Έ π ίσ η ς επιδείξεις γυμνα

στική; έγιναν καί εις τό 8ον Δη
μοτικόν Παγκρατίου μέ μεγάλην 
επιτυχίαν. Ή  διευθύντρια τοΰ 
ώς άνω δημοτικού Δ. Δραγάτση 
εργάζεται μέ μεγάλον ζήλον δια 
τήν άνάδειξιν τοΰ σχολείου της.

’Αξίζει καί είς αύτήν έ'να θερ 
μόν εύγε.
Έ ν  ’Α θήναις τή 5η "Ιουνίου 1931
Μ. Λ ευχαδηνός-Α . Μ υτιληνα ϊος

Α Θ Η Ν Α Ι, 'Ιούνιος.— Ό  ό
μιλός μας ώ^γάνωσε δμαδα βο- 
λεϋ-μπώλ άπό τά εξής μ έλη :

Έ μμανουηλίδην, Λευκαδηνόν, 
Καραδήμον, Μπουζάλην, Μυτι- 
ληναϊον, Χ ατζηαθανασίου, η 
οποία έδωσε τόν πρώτον της α
γώνα μέ τήν ίσχυράν όμάδα τοΰ 
3ου Δημοτικοΰ, τήν οποίαν ένί- 
κησε, κατόπιν σφοδροΰ άγώνος 
μέ τά εξής αποτελέσματα: Ιον 
8-15, 2ον 15-12, 3ον 17-14.

Ο Π .Ο .Τ .Ε . Π αγκρατίου  
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Λ Ε Υ Κ Α Σ , 'Ιο ύ ν ιο ς — Τήν 2 
Ιο υ ν ίο υ  οί μ α θ η 'α ί καί μαθη- 
τριαι τοΰ Γυμνασίου Πρεβέζης, 
έπεσκέφησαν τήν νήσον Μαδα- 
ρή καί τήν πεδιάδα τοΰ Νο- 
δριοΰ, δπου έγιναν άνασκαφαί 
πρός άνεύρεσιν τής 'Ομηρικής 
•Ιθάκης. Τούς συνώδευσαν ό γυ
μνασιάρχης των, οί καθηγηταί 
των καί έκ μέρους τοΰ γυμνα
σίου μας, ό καθηγητής τής φ ι
λολογίας και επίτροπος α ρ χ α ι ο 
τήτων Λευκάδος κ. Σταματέλος.

Τό απόγευμα, πού έπέστρε- 
ψαν είς τήν πόλιν μας, έγινε 
πρός τιμήν των δεξίωσις είς τό 
γυμνάσιόν καί μετά ή όμάς βό- 
λεϋ-μπώλ γυμνασίου Πρεβέζης 
συνηντήθη μέ τήν όμάδα τοΰ 
γυμνασίου καί μέ μικτήν όμάδα 
γυμνασίου ά. ο. Τηλικράτη. Οί 
εκδρομείς έμειναν δλη τήν ημέ
ρα είς τήν πόλιν μας καί έφυ
γαν τό πρωί τής 3ης τοΰ μηνός.

Τό απόγευμα τής ιδίας ημέ
ρας —3 ’Ιουνίου— έγιναν αί γ υ 
μναστικοί επιδείξεις τοϋ γυμνα
σίου μας.

Τάς σουηδικός ασκήσεις έπη- 
κολούθησε σκυταλοδρομία, σφαι
ροβολία, δρόμος 100 μ. καί δρό
μος μετ’ εμποδίων 110 μ.

Είς τούς δρόμους άνεκηρύχθη 
νικητής ό μαθητής τής Στ' τά 
ξεως Β. Κονιδάρης καί είς τήν 
σφαιροβολίαν ό Γ. Γρηγόρης.

’Εκτός τών άγώνων οί μαθη
ταί τών μεγαλύτερων τάξεων 
τράβηξαν διελκυστίνδα καί αί

μαθήτριαι τών τριών κατω τέ
ρων τάξεων χόρεψαν διαφόρους 
Ε θν ικού ς χορούς καταχειροκρο- 
τηθείσαι.

Τ άς επιδείξεις έτίμησε^ μέ τήν 
παρουσίαν του καί ό δ ι ’ όλίγας 
ήμέρας ευρισκόμενος ενταύθα 
πρωταθλητής τής σφαιροβολίας 
Βεργίνης.

Ν. Ε. Π ολίτης

Σάν Άνταπόκρισίζ

<5VsRpoJoyia
Στόν ΰάνατο τοΰ αεβα-
ατοΰ μας Γυμνασιάρχη

Ή  άνάμνησις σάν άρπακτικό 
πουλί, μ’ αρπάζει άπό τήν άγ- 
καλιά τής λήθης καί μέ φέρνει 
σέ ύψη δυσθεώρατα κοντά στόν 
σεβαστό μας Γυμνασιάρχη, πού 
τό κρύο φιλί τοΰ χάρου επάγω- 
σε τά χείλη του. Βαρειά θλίψ ι 
κατέχει τά σώθικά μας. Θυμό
μαστε τό σεβαστό μας πατέρα, 
πού έπάνω στήν έδρα μέ τό γλν- 
κό μειδίαμα στά χείλη μ ά : έλε
γε λόγια ενθαρρυντικά. ’Αφιέ
ρωσε τή ζωή του σέ μας, μετέ
δωσε δλας τάς γνώσεις του. "Ή
θελε ν’ άποτελειώση τό έργο του* 
νά μάς ίδή μιά μέρα ανταξίους 
του. Ά λ λ ’ όμως τό παλάτι πού 
έπνιξε τόσα χρόνια γκρεμίστη
κε γιά  μιά στιγμή, καί τά  λου
λουδένια όνειρα πούεπλαθε σβύ- 
στηκαν, γκρεμίστηκαν στήν ά
βυσσο, στόν απέραντο ωκεανό.

Ά λ λ ’ ό σκληρός κι’ άδυσώπη- 
τος χάρος τόν πήρε άπ’ τήν α
γκαλιά μας, γιά νά τόν άράξη σ’ 
ένα άκρογιάλι πού γλυκειά γα
λήνη βασιλεύει έκεΐ, τοΰ ύπε- 
σχέθη ωραίους κόσμους. Τά π ί
στεψες άρα γε αυτά σεβαστέ μας 
πατέρα ; "Ισως νά τά πίστεψε. 
Γ ιατί λησμόνησε τόν κόσμο του, 
κι’ δ,τι σιμά του έστάθη τ’̂  άρ- 
νήθηχε κι' άπλωσε τά φτερά του 
ανεμπόδιστα ι|>ηλά στόν ούρανό. 
Καί άπ’ τής ανθρώπινης σκλη
ρή; ζωής λυτρώθηκε τά πάθη  
καί γιά ταξείδι έκίνησε, ταξείδι 
μακρϋνό. "Αλλης ζωής τόν πλά
νεψε ή θεϊκ ιά  γαλήνη, καί τήν 
ψυχή του σκλάβωσαν τραγούδια 
άλαργινά. Λησμόνησε τόν κόσμο 
του στ’ απάνεμο λιμάνι πού πάς 
ν’ άράξης, διαλεχτή ψυχούλα σε
βαστή, φουρτούνα, άνεμοταραχή 
ποτέ δέ σέ φθάνη και θάνα ι κεΐ 
ψηλά ή ζ<οή γλυκειά κι’ εύλογη- 
μένη !...

ΑΝΝΑ ΔΕΒΑΡΗ



έΜεζα^ύ μας
’Αγαπητά μου παιδιά.

Την ώρα πον &ά λάβετε «7α 
*Ελληνόπουλα» στά χέρια οας, πολ
λά άπό οας &ά εχετε ηδη τελειώ· 
<5ει τάς εξετάσεις σας καί δλα #α 
πλησιάζετε νά γράψετε και τους τε
λευταίους σας διαγωνισμούς. ^

Περιμένουμε λοιπόν με αγωνία 
νά μάς γνωρίσετε τ ’ αποτελέσματα^ 
γιά νά μά&ουμε ποια άπό σας αρί
στευσαν, ποιά συνήντησαν ίσως κά
ποιες δυσκολίες.

1Ά ς  ελπίζουμε πως στην τελευ
ταία αυτή περίπτωσι δεν $α ανη- 
κη κανένα άπό τά παιδιά μας, γιατί 
μη ξεχνάτε πώ; σάς θέλουμε να 
είσθε δλα πρώτυπα παιδιών για νά 
γίνετε αύριο καί πρώιυπα μέσα 
στην κοινωνία μας.

Μη ξεχνάτε ποτε πώς δ,τι σπεί
ρει κανείς έκεΐνο καί Ο'ά ΰ'εριση 
και πώς τά πρώτα σας αύτά βή
ματα εΐνε εκείνα πον ΰ·ά χαραξουν 
τόν μετεπειτα δρόμο σας.

Κά&β προσπάθεια πού σήμερα 
θά κάνετε θά οας επιφυλάσσει μια 
επιτυχία περισσότερη ατό μέλλον,

Γι ’ αυτό περιμένουμε με χαρα 
ν ’ ακούσουμε τις επιτυχίες σας 
στην ψετεινη σχολική σας περίοδο 
πού συμπληρώθηκε πιά και να 
μπορέσουμε νά σάς εύχηθοΰμε νά 
περάσετε ενα καλοκαίρι ξένιαστο 
και χαρούμενο, δπως ταιριάζει σε 
.κάθε καλό eΕλληνόπουλο.

Μ ’ αγάπη
Ή  φ ίλη  σας

'SH αλληλογραφία μας
Μ αρίαν Χ ρηστάκη . Χ αρήκα

με γιά  χήν γνωριμία σου κι’ ελ
πίζουμε τακτικά νά εχουμε ε ι 
δήσεις σου. Σ ’ ευχαριστούμε γιά 
τίς λύσεις.

Μ αρίαν Π ινότση. Τήν επιτα
γή  σου έλάβαμβ καί σέ ένεγρά- 
ψαμε συνδρομήτριαν τοϋ δευτέ
ρου μας έτους.

Π ό π η ν  Λ α λα φ ρ ά γχο υ . Χαρή-

Π - Ο  Ι Ε  Π Α Γ Κ Ρ Α Τ Ι Ο Υ
Λ,όγω τών θερινών δια

κοπών ό όμιλος διακόπτει 
τάς εργασίας του τήν 
15ην ’Ιουνίου καί θά β- 
πανέλθη τήν 15ην Σ ε 
πτεμβρίου 1934. Διά τοΰ
το παρακαλοΰμεν τούς έ
χοντας λαχεία, νά μάς 
στείλουν τά αντίτιμα, διά 
νά γίνη ή κλήρωσις αύ
τών. ’Επίσης καί οί μή 
άγοράσαντες ας σπεύσουν 
νά προμηθβυθοΰν. Σάς 
βύχαριστοΰμεν εκ τών 
προτέρων.

‘Ο Πρόεδρος 
Ν. Χ ατζηα& ανασίου  
Τά μέλη τοϋ Δ. Συμβουλ. 

Ε. Κ αραδήμος  
Μ. Λ ευκαδηνός  
Α. Μ υτιληναΙος  
Γ . Μ όραλης

καμε πολύ γιά τήν γνωριμία σου 
καί γιά τήν άγά*η πού εκφρά
ζεις γιά  «Τά Ελληνόπουλα». 
Τήν συνδρομή σου έλάβαμε καί 
ένεγράφεις ώ ; έξάμηνος συνδρο- 
μήτρια.

’Ό λγα ν  Γαζή. Σ ’ ευχαριστού
με πολύ γιά τίς διαρκείς σου ε
νέργειες. Τ ήν επιταγήν τής φ ί
λης σου έλάβαμε καί τής έστβί- 
λαμβ τά πρώτα μας τεύχη. Έ νβ- 
γράφη επίσης καί ή Φανή Μούρ- 
γελα ώς έξάμηνος συνδρομήτρια.

“Ο λγα Γ αζή . Λυπούμεθα γ ι’ 
αύτό πού μάς γράφεις γιά  τήν 
«Έκδίκησι τοΰ Πεύκου» εΐνε 
δυστυχώς πολύ δύσκολο νά εξα
κριβώνουμε τά πρωτότυμα άπό 
τά μή τοιαΰτα. Έ διορθώσαμε 
τήν διεύθυνσι σου ώστε νά λαμ- 
βάνης έγκαίρως τό φύλλο. Σ ’ εύ- 
χαριστοϋμεθερμάγιά τήνέγγραφή 
ιή ς  φίλης σου Λίτσας Καββαδά. 
Σοΰ στέλνουμε τά περιοδικά πού

μάς ζητάς, καθώς καί «Τό φώς 
πού σκοτώνει» ψευδώνυμο μόνον 
ένα μπορείς νά έχης, ετσι εϊνε ό 
κανονισμός.

Ν . Π ολίτην. Έ λάβαμε τόσο 
τήν επιταγή σου, δσο καί τήν συ
νεργασία σου καί σ’ εύχαριστοΰ· 
μβ πολύ γιά  τήν δράσι σου πού 
καθημερινώς έπβκτβίνεται.

Μ ιλ τ . Κ ΰρου. Έλάβαμε τόσο 
τά χρήματα δσο καί τίς επιστρο
φές καί σ’ εύχαριστοΰμε θερμά 
διά τήν δράσιν σου. Σοΰ είχαμε 
εξηγήσει καίάλλοτε γ ιατί δυσκο- 
λβυόμεθα νά δημοσιεύουμε συν
εργασίες σοι>. Ε ίσ α ι δυστυχώς 
πολύ ακατάστατος.

Τελευταίως δμως άρχισες νά 
διορθώνεσαι κι’ έτσι γρήγορα 
θά άνταμοιφθής. Τά αποτελέσ
ματα τοΰ διαγωνισμού μεγάλης 
χαρ&ί δέν θά  άργήσουν π ιά ,λί

γη μόνον υπομονή νά έχετε. Ό  
Η ρα κ λή ς Π αταδάτος εϊνα ι κά
τοικος Κερκύρας,δέν χρειάζεται 
άλλη διεύθυνσις. Σάς στέλνουμε- 
τό 19ο τό Ιο  καί 2ο φύλλο. Εύ- 
χαρίστως θά  δημοσιεύσουμε ένα 
γκρούπ τοΰ Ό μίλου  Βερροίας. 
Ή  άνταπόκρισίς σου θ ά  δη 
μοσίευσή στό επόμενο ελλείψει 
χώρου. Συνεργασίες μέ εικόνες 
πρός τό παρόν δέν δημοσιεύου
με. Είς τήν μαγική εικόνα πρέ
πει νά βρήτε δυό πουλιά.

Γεώ ργιον Γ κοΰαην. Χ αρήκα
με πού γνωρίσαμε ενα νέο άνα- 
γνώστη μας κι' ελπίζουμε κ ι’ έσύ 
δπως καί oi άλλοι νά γίνης ένας 
καλός μας φίλος. Τά περιοδικά 
σού τά στείλαμε.

Ό δνο σ έα  Π απα δά κην . Σ ’ 8ύ- 
χαριστοΰμε γιά τήν μικρή σου 
συνεργασία, κι* έλπίζουμε σιγά 
σιγά νά μάς στέλλης καί περισ
σότερα.

Α ικ α τερ ίν η ν  Σ,βόρώνου. Τά 
καλά σου π ά ν ια  λόγια  τά δ ια 
βάζουμε μέ μεγάλη χαρά καί 
χαιρόμεθα νά ξίρουμε πού τόσο 
πολύ σέ ικανοποιούν «Τά Έ λλη-

νόπουλα».'!^ συνεργασία σου εΐ- 
νε πάντα έπιμεμελημενη^ και 
δείχνει πώς έχεις κλισι εις το 
γράψιμο. Ή  καλλυτερα συμβουλή 
πού έχουμε νά σοΰ δώσουμε είνβ 
νά διαβάζης πολύ τήν νεωτερα 
λογοτεχνία , κ ι’ αύτό ασφαλώς 
θ ά  σέ βοηθήση νά εξελιχθης α 
κόμη περισσότερο, θ ά  σέ ηαοα- 
καλέσουμε νά μιλησης για  « ία  
Ε λληνόπουλα» είς τους καθη- 
γητάς σου καί τήν διεύθυνσι του 
σχολείου σου, είς τήν οποίαν δεν 
ε ΐμ εθ α  άγνωστοι, και να προ
σπαθήσης νά συντβλεσουν να  ε
πιτύχουν έγγραφάς είξ_ το πε
ριοδικό μας μεταξύ των μ α θη 
τριών των.

Λ ίτο α  Καββαδά.  Τό γράμμά 
σου έλήφθη μετά -τήν έκδοσι 
τού προηγουμένου μας τεύχους,
Κ ι’ έτσι θά έξηγήσης την απο
ρία μας. Σύμφωνα λοιπόν μ ι*υτο 
εγγράφουμε τήν φίλη σου ως 
σ υ ν δ ρ ο ι ιή τ ρ ια  γιά ένα ετος και 
είς τ ό  εξής θά  λαμβανη κατ 
βύθείαν τά φύλλα μας είς τήν 
διεύθυνσι της. Σ’ εύχαριστοΰμε,, 
γ ιά  τήν συνεργασία σου, χά νω ; 
καί γιά  τ ίς ένέργειέ; σου, κι ελ
πίζουμε νά συντελέσοβν εις τό 
νά διαδοθή άκόμη εύρυτερα to  
περιοδικό μας.

Μ ήτοα Γ ε ω ρ γ α ν τ α .  Χ αρήκα
με πού λάβαμε ειδήσεις σου ε- 
πειτα άπό τόσον καιρό, κι αφου 
τά  μαθήματα εΐνε η α ίτια  σε 
σ υ γ χ ω ρ ο ΰ μ ε .  Σ ’ εύχαριστοΰμε γ ια  
δλη τήν συνεργασία σου, που 
έλάβαμε κ ι' έλπίζουμε μετά τας 
εξετάσεις σου νά μάς γραφής 
πάλι τακτικά.

Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ν  Χ ρ υ σ ο σ τ ο μ ι -  
δ η ν .  Μεγάλη χαρά μ ά ς  έδωσε τό 
γράμμα σου μέ τά  καλά του λό
για γιά  τό περιοδικο μας. Π ερ ι
μένουμε λοιπόν νά κινηθής για 
νά μάς έπ ιτύχη ; συνδρομητας 
μεταξύ τών συμμαθητών σου και 
τών φίλων σου. Προσπάθησε να 
έογασθής οντω πώς ώστε να σου 
οφείλουμε τήν διάδοσίν μας εις 
τόν Π ειραιά.

Μ. Π α π α δ ό π ο υ λ ο ν .  Εύχαρί- 
στως δεχόμεθα νά μάς στείλης 
τάς διευθυνσεις τών Ά μερικα- 
νοπαίδων γιά  τα οποία μ ά , μι
λάς. Σ ’ εύχαριστοΰμε για  την 
συνδρομή τοΰ φίλου^ σου. Π ι
στεύουμε δτι έννοεϊς η συνορο- 
μή του νά άρχίση άπο το L9o 
φύλλο. Σ ’ ευχαριστούμε και για 
τάς διευθύνσεις πού μάς στελ- 
λεις καί έλπίζουμε νά φέρουν

άποτέλεσμα. Έ γγράψ αμε επίσης 
καί τόν φίλον σου Γ . Μαγγο 
τοΰ όποιου θά  αναμένουμε την 
συνδρομή·

■Α ν α σ τ ά σ ι ο ν  Σ α β β ό π ο υ λ ο ν .  
Χ αιοόμεθα πού «Τά Ε λλ η νό 

πουλα» σέ ικανοποιούν, κι ελ
πίζουμε νά συντελέσης και συ 
μεταξύ τών φίλων σου εις την 
διάδοσίν των. Τήν συνεργασία 
σου έλάβαμε καί θά  δημοσιβυ- 
θή  μέ τήν σειράν της εφ οσον 
φυσικά τύχει τής έγκρίσεως της 
διευθύνσβως τοΰ περιοδικού μας.

Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ν  Β λ α χ ο π ο υ λ ο ν .
Έ λάβαμε ύπό σημείωσιν την 
νέαν σου διεύθυνσιν και θ α  λαμ- 
βάνης τακτικά τά φύλλα. Σ ευ
χαριστούμε γιά τό ενδιαφερον 
πού δείχνεις πάντοτε καθώς και 
γιά  τήν συνεργασία σου, υ  η  
ρακλής Π απαδάτος εΐνε κάτοι
κος Κέρκυρας δεν χρειαζεται 
άλλη διεύθυνσις. Σου ευχομεθα 
καλή επιτυχία  στους διαγωνι
σμούς σου.

Ρ ενε Ζερβοϋ.  Σ ' εύχαριστοΰμε 
θεομά γιά τόν διαρκή ενθου: 
σιασμό πού μάς έκδηλώνεις και 
γ ιά  τήν τόσο αύθόρμητη; αγαπη 
σου. Χ αιρόμεθα ποΰ οι «1IQ0- 
σκοποι Ρ ιβινσώ νες» τοσο σας 
άρέσουν. Ε ΐνε πραγματι _ ενα 
πολύ ώραΐο μυθιστόρημα. Σ  ευ 
χ α ρ ι σ τ ο ύ μ ε  καί γιά  την συνερ
γασία σου.

Ά ν δ ρ έ α ν  Συγονρον.  Σοΰ α 
παντούμε λίγο άργοπορημενα 
στό γράμμά σου για να σ ευχα
ριστήσουμε γιά τόν ένθουσιασμο 
σου γιά  τό περιοδικο μας.

Κάνε καί σύ δ ,τ ι μπορείς στήν 
Ζάκυνθο γιά τήν διάδοσι μας, 
γ ιατί κ ι’ έμάς ή έπ ιθυμ ια  μας 
ε ΐνε νά γίνουμε εβδομαδιαίοι, 
άλλά χρειάζεται γ ι ' αύτό εσείς 
πρωτίστως πού μας αγαπ«τε_να 
μάς υποστηρίξετε· Γ ια  την εγ- 
κρισί τοΰ ψευδωνύμου σου πε- 
οιμένουμε τό δικαίωμα _ εγκρι- 
σεως πού εΐνε καθώς θ α  ξερής 
Δρχ. 10.

Γεώργιον Ν αθαναήλ.  Σ ’ ευ
χαριστούμε γιά τό γράμμα σου 
καί σοΰ εύχόμεθα εστω κι αρ- 
γοπορημένα νά τά χιλιασης. 
Χ αιρόμεθα τόσο που βρίσκεις 
πραγματική εύχαρίστησι διαβα- 
ζοντας «Τά Έλλιινοπουλα» που 
άκόμη’ κ α ί τήν ήρέρα τής γ ιορ
τής σου κατώρθωσαν νά σε α- 
άπασχολήσουν.

Ε υαγγελ ία  Π απαξογλου.  Ι ο  
γράμμα σου μάς έδωσε την ε-

ξήγησι τής επιστροφής τών φύλ
λων μας κι’ έλύθηκε ή απορία.
Θά λαμβάνεις λοιπόν τώρα τα
κτικά τά φύλλα.

'Ε μμ · Φ&ενάκην Ό  ενθουσια
σμός σου μάς πλυμμηρίζει χαρά.
«Τά Ελληνόπουλα» εΐνε  ̂ υπε
ρήφανα πού τόσο πολύ τ αγα- 
πάτε.."Α ν θέλεις στείλε μας μια 
άπό τίς βιογραφίες που λες για 
νά δοΰμε άν είνβ καταλληλη. Η 
σελις γιά νά μορφώνεσθε και να 
διασκεδάζετε» άποκλειεται να 
εΐνε συνεργασία άναγνωστων.
Τ ίς λύσεις σου έλάβαμε καοοις 
καί τό άντίτιμον τής δημοσιευ- 
σβως.

Ευάγγελ. Ν ικολαΐδην.  Έ φ ’ δ 
σον είσαι πρόσκοπος καί ’Α θη
να ίος, θ ά  σέ παρακαλεσουμε να 
μα- προσβλκύση; συνδρομητας 
μεταξύ τών έν Ά θή να ις  προ- 
σκοπων. Τό μυθιστόρημα μας 
δέν ήαπορεί παρά να ενθου- 
σ ι ά σ η  δλα τά  προσκοπακια μαε-, 
καί βασιζόμεθα σέ σέ γιά  να ε- 
νεργήσης άναλόγως· Την συνερ
γασία σου έλάβαμε κα ι σ ευχα
ριστούμε. Λυπούμβθα γ ι’ αυτο 
πού μάς γράφεις γιά  την σελίδα 
συνεργασίας, θά  λάβουμε τα 
μέτρα μας ώστε νά μη επανα- 
ληφθή. Είς τά ενταύθα βιβλιο
πω λεία  δέν υπάρχει κανένα 
σκακικό πβριοδικό.

Θ. Χ ρ ισ τό π ο υ λο ν . Έ λαβαμε 
τό άντίτιμον τοΰ φύλλου καί 
σ’ εύχαριστοΰμε.

"Α ννα  Δεβάρη.  Τήν παρά- 
κλησί σου διαβιβάσαμε στήν δα 
Καλκάνη καί μας ύπεσχεθη να 
τήν έκτελέση. Ό σ ο ν  άφορα τον 
διαγωνισμό, καλά θ ά  κάνετε να 
τόν αναβάλετε δλίγο μεχρις ο- 
του λάββτε άρκβτές φωτογρα- 
φίες.

Έ μ μ .  Κ αξαμπάκαν .  Κ αθώς 
σοΰ έγράψαμε καί στό προηγού
μενο ή συνεργασίες σου ελη- 
φθησαν καί θά  δημοσιευθουν 
δσες κριθοΰν κατάλληλες, θ ά 
βαμε επίσης καί τάς . λύσεις σου 
καί τώρα περιμένουμε να μας 
έναγγείλης καλά άποτελεσματα 
τών διαγωνισμών σου.

Βικτωρία Τρύφωνος.  Σ’ ευχα
ριστούμε γιά τά καλά σου λό
γ ια  καί σοΰ δίνουμε τις εξηγή
σεις πού μάς ζητάς. Το καθε τι 
πού θά μάς στέλνης θα  το γρα- 
α,ης σέ άπλό χαρτί με την δια
φορά πώς τό κάθε θεμα πρεπει 
ναναι ξεχωριστά. E ire  προτιμω- 
τερο νά έχης ψευδώνυμο, θ α
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σ τέλνης τό  κ άθε τ ι στήν δ ιεύ- 
θυνσι. Π ερ ιοδικό  «Τ ά  Ε λ λ η ν ό 
πουλα» Σόλω νος 18α. Κ ά θ ε  δ ια 
γω νισμός λύσεων κρατά  ένα εξά
μηνο. Ε ϊμ ε θ α  π ά ν τα  οτήν δ ιά · 
θ εσ ί σου γ ιά  δτι κ ι’ άν θέλης

Λ Υ Σ Ε Ι Σ  Δ Ι Α Γ Ο Ν Ι Σ Μ Ο Υ  Β Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ο Υ
Α ’ ΕΤΟΥΣ

Σ υ ν έ χ ε ια  φύλου 10 - 11

7 3 . Σ κ ά λα  : Π ούς, πάρης,
Π ήρρος, Π ερσεϋς, Π ερικλής, 
Π βιραιβύς, Π το λεμ α ίο ς, Π ολύ- 
κ λπτος.

74 . Κ ρ υ π τ ο γ ρ α φ ικ ό ν  : Τ η λ έ 
μαχος, "Κλος, Μ άχη, Μ ηλέα, 
’Α λλάχ, Μ ό λ η ιο ς ,Ά τλ α ς , Τ έλος, 
"Α λμα, Τ άμα.

Λ Υ Σ Ε Ι Σ  Β'  Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο Υ
Α ’ Ε Τ Ο Υ Σ  

Φ ύ λ λ ο  16c
1 0 0 . Λ ε \ ί γ ρ ιφ ο ς  : Π ώ ς-ιί-Δ όν.-- 
Π οσειδώ ν.

ΙΟ Ι. Έ λ λ ιπ ο σ ύ μ φ ω ν ο ν :  Χ ρό
νου φείδου.

1 0 2 . Ρ ό μ β ό ς  : Π , Δόν, Π ο 
λύς, Ν ΰν, Σ ,

1 0 3 . Α ίν ι γ μ α  Β όλος, Βώλος.
1 0 4 . Γ ρ ίφ ο ς  : "Ε ν  ο ιδα  δτι 

ούδέν ο ίδα .
1 0 5 .  Ά χ ρ ο ο τ ο ι χ ί ς  \ Σόλω ν, 

Κ ώ ς, Υ ιός, Ρ ή νο ς Ό μ η ρ ο ς , 
Σ ερ β ία . Ή  νήσος το ΰ  "Α γα ίου:  
Σκΰρος.

1 0 6 . Κ ρ υ π τ ο γ ρ α φ ικ ό ν  : Κορ- 
νήλιος, "Ο ρνις, ’Ιλ ισσός, Ρσσσί- 
ν ι Κ ορσική, Σκόρος.

Φ ύ λ λ ο  17ο
1 0 7 . Α ίν ι γ μ α  : "Α τλας.
1 0 8 . Γ ρ ίφ ο ς :  Ή  'Ε λ λ ά ς  ε ίνε  

ή π α τρ ίς  μου.
1 0 9 . Μ ε τ α γ ρ α μ μ α τ ισ μ ό ς  : Σ ί 

τος - Τ ίτο ς .
110 . Π υ ρ α μ ίς : Α, εχω , Ε ρ α 

τώ , Δ ιαρκής, Γ αλήνειος, Γ ιου- 
βα ρλά ^ι, α ποφ ασ ισ τικός. Κ αϋ·έ- 
τω ς  : Ά χ α ρ ν η ί.

111. Φ ω ν η εν το λ ιπ ο ν  "Ο ποι
ος θ έλ ε ι τά  πολλά χάνει κ α ι τά 
λ ίγα .

1 12 . Σ τα υ ρ ω τέ ς  λ έξ ε ις  :
Ό ρ ιζ ο ν τ ίω ς  : "Α ρτα - Λ ύρα,

Τ ρ ίτη , 'Η ρ ά κ λ ε ιο ν , Ν ά ντη , Σ ι-  
νά - Ν ίκη.

Κ αϋ·έτα)ς : ’Α γησίλαος, ‘Αήρ, 
Ά ν ά ,  Α ώ τ-Τ όν . ’Α ργεντινή .

29. Πυραμΐς
-f- =Σ ύμφ ω νον 

. 4" . = Σ το ιχ ε ϊο ν  
. . +  · · = Ν ήσ ος

= Ν ο μ ό ς ‘Ελλάδος 
. . . .  +  . . . . = Υ ίό ς  τοΰ Δαυίδ 

Καθέτως: Νήσος τοΰ Α’ιγαίου.
Κ . Χ α τ ζ η π α τ έ ρ α ς

** *
30. Ά κ ρ ο σ το ιχ ίξ

Τά αρχικά τών κάτωθι ζη
τουμένων λέξεων, αποτελούν "Ε λ
ληνα ποιητήν : Έ λ λη ν  γλύπτης, 
άρχιτέκτων, βασιλεύς τής Σπάρ
της, Ή π ε ιρ ό ς , πόλις Ελλάδος, 
ρήτωρ, φιλόσοφος, επαρχιακή 
πρωτεύουσα, βασιλεύ, τής Αί
γυπτου.

Κ υ α ν ό λ ευ κ ο  Λ ά β α ρ ο
** *

31. Ί ν δ ικ ο ξ  γρίφος
Α6 (Ρήμα) Τ Ι (Ά ρ θρ ο ν )
Ε10 (Ούσσιαστικόν)

Α . Φ & ενάκης
★ **

32. Έ λ λ ιποσ ύμ φ ω νον
ηω—α —εηοουα 

Ξαν& ός ιπ π ό τ η ς

Τ ο  £ κ ά κ ι

Τ ο  ωρόδ^ίημα
τοΰ ’3 ΐΛ εζβ ϊν

’Ορθή λύση στό πρόβλημα 
τοΰ Ά λετσ ίν  πού δημοσιεύσαμε 
στό φύλλο 24 εστειλε μόνον ό 
’Απόστολος Μ υτιληναΐος μ α θη 
τής Α ' τάξεως τοΰ Ζ ' Γυμνασί
ου (Παγκράχι).

Ή  λύσις έχει ώς εξής:
Ά φ οΰ οί "Ασπροι καί οί Μαΰ- 

ροι κάμαν τις τρεις κινήσβις πού 
άνέφερα είς τό πρόβλημα κατό
πιν συνεχίζουν ώς εξής:
"Ασπροι 

4.-Β ς η 5-Ζ6 σάχ
Μαΰροι 

4—π η 7 X  Ζ 6 
5.— Π θ  7 — Ζ 7 σάχ καί μάτ.

33. Φ ω ν η ε ν τ ο λ ιπ ο ν

τμ—τν—π τ ρ —σ—κ—τν—μτρ—ο 
Π α π α ρ ο ύ ν α  το ΰ  Β ο υν ο ϋ

*  
ν· *

34. Γρίφος

Ή  ια » ■ »
Τελ η νεα e ετϊ)

Γ ίν ο ς  Β ο ύ γ α ς

35. £ τ ο ιχ ε ιό γ ρ ιφ ©5

Μέ σκοτώνεις είς τό ενα 
καί μέ βάζεις είς τό άλλο.

Φ ράουλα
** *

36. Λεξί γρίφος

’Εσύ πού λύεις αινίγματα 
Λΰσε καί τό δικό μου,
Ε ίνε άπό τά εύκολώιερα 
Α ινίγματα τοΰ κόσμου. 
Ποιόν στρατηγόν άποτελοϋν 
Θηρίο αγριεμένο 
Ή ... .  ξύλο άναμμένο :

’Slash to v  ε ν α ν  βζόν a’J J o v
’Αλληλογραφώ μέ όλου:.

Έ μ μ .  Α .  Φ & ενάκης  
Μ αθητής Β ' Γυμνασίου 

Βέρροια
Ξανθέ ‘Ιππότα, Α στρονόμε, 

ακόμη άπάντησιν.
Π ροαω πιδοφόρος

* **

’δρκ ρ ίβεις  ψ ευδω νύμω ν
Δικαίωμα έγκρίοεω ς ψευδωνύμου1 

γ ιά  δλον τό ν  χρόνον δρχ. 10. Π λάϊ σ το  
ψευδώνυμο χράφεται τό  ψ ηφίον (α) 
δταν πρόκειται γ ι ’ Αγόρια καί (κ) δταν 
πρόκειται γ ιά  κορίτσια.

Α γ ν ή  Π αρθένος (κ), Φραγ- 
κενστάϊν (α), Μπουμπούλ (α).

Π ρ ό σ κ ο π ο ς

Α Μ Τ Ι Ο
λ Ι λ Ο Ν Ι Σ Μ Ο Τ

2 9 - 3 0

ΑΓΝΟΝ
BOYTYDOH

m m
t A t a n t  * α α · γ μ · ο υ

31'αιόιά, άν dejeze zh vvyeia 
σας νά ζρώζε μόνον βονζνρο 

ΖΚερκνρας
ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

ΖΚενζρικτι 'έΜίΰοδήκτι 
Ζ Κ ά ννιρροςβ  - 'S ld h va i

'Sip. T n J . 2 3 -1 6 3
2 9 - 3 0

iEATIQ
MIEN



ΔΙΑΤΗΡΗΣΑΤΕ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΙΝΕΣ ΣΑΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

μ ε  ε ν  λ K O D A K

"Έχει μνήμη αλάνθαστη, ζωντανή, που δεν ξεχνάει τί
ποτε και αργότερα δταν Φά μεγαλώσετε Φά μπορέσετε νά 
ξαναζήσετε τ'ις εύχάριστες στιγμές πού περάσατε στο 
βουνό... στή 'θάλασσα... κυτάζοντας τις φωτογραφίες που 
πήρατε μ£

6 Κ Ο  D A Κ σα? I
ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ, ΑΠΟ 160 ΔΡΧ.


