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ΤΟ ΧΡΟΝΟΓΑΦΗΜΑ ΜΑΣ

Τ Ο  Π Ρ Ω Ι Μ Ο  Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο

(ΓΙοότυπον λύκειον. "Ωρα πρωινής συγκέν
τρωσης).

Διακόσιες λευκές ψυχές δέονται, μέ ιό 
στόμα ένός άθώ υ νηπίου, προς τόν ' Υψ ι 
οιον, ένζ'ί « ίγκαιρα Άλλα τόσα στόματα 
νοιώ θουν τήν Άμεση κ ι ’επιχαχτική άνάγκη  
νά όνοιγοκλείσουν δυο τρεις φορές ή γιά 
νά χασμουρ ιθονν ή γιά νά έκτοξεύσοννστά  
διπλανά  re ]ς αυτιά τήν ευφυΐα πούχε 
συλλάβει τ μυαλό τους τήν ώρα της θρη  
ακευτικής σιωπής.

Μ ή  βιαστείτε νά μας Αφορίσετε καί 
νά μας πείτε αιρετικούς κ ι ' Αντίχριστους 
μά κάντε υπομονή κι άκοϋστε τή ουνέ 
χεια. ’Αμεσοις μετά τήν προσευχή κ ι ένώ  
οί ψυχές μας είναι. γεμα>ες άπό τόν έπι 
ούαιον κ ι ’ άπό τήν άμετρη εύσπλαχνία 
τοϋ Θεο~, ζωντανή διάψευση 0/Ιων αυτών, 
παρουσιάζεται μπροστά μας ό άμείλιχτος 
έ'λεγχος μέ έλβετικήν ύποκοότητα καί ρω 
μ έϊκη  μιλιά κ ι ’ Αρχίζει νά διαβάζει άπό 
έ'να χαρ 1. όνόματα συμμαθητών μας έκεί 
νων συΓ ήθως πού· εϊναι οί πειό Ανοιχτό- 
καρδοι καϊ ζωηροί Ο ί κατονομαζόμενοι 
παίρνουν τό χρώμα πού τούς υπαγορεύει 
ή ντρε,τή κ ι '  ό φόβος.

’Ακολούθω ς ό Διευθυντής μας μας μι 
λάει γιά τό μέλλον μας καί πασχίζει νά 
μας : είσει πώς ό «καταφερτζισμδς» δεν 
δέν ύΐ-ναι παρά πλαστό μέσο έπιτυχίας, 
πώς μόνο πάνω σέ «βιολογικούς» νόμους 
μπορεί νά βασιστεί ή ζωή καί πώς τό ρη 
τό «Α γα π ά τε άλλήλους» πρέπει νά τό 
άνάγουμε σέ σύμβολο αιώνιο

Κ ι ’ εχει. μιά τέτοια φωτεινή γλυκύτητα  
τήν ώρα πού μιλάει πού Άν δέν ξέραμε 
δτι καπνίζει ποϋρα, δτι θυμώ νει κ ι ’ δτι 
παχαίνει θά  νομίζαμε δτι ό Κύριος Η μ ώ ν  
δέν άπελπίστηκε ακόμα άπ’ τούς ανθρώ 
πους καί κατέβηκε Άλλη μιά φορά στή Γ ή

Πάτε-πότε έμφανίζεrat, κ ι ’ ό Συνδιευ  
θυντής μας κ  Α  Μωραΐτης Χ ώ νει τδνα 
χέρι στήν τσέπη τοϋ σακακιού, προτείνει 
τόν άντίχειρα τοϋ Άλλου καί χειρονομών 
τα : Παιδιά μου, μας λέει εϊναι «μοιραϊον» 
ύπό τάς παρούσας συνθήκας νά σας π ο 
λιορκοΰν ποικίλλοι * κίνδυνοι «πάρα πο
λύ έντονα !».

Σ π ά ν ια —δυστυχώς αυτή ή ευτυχία δέν 
εΐναι συχνή— μάς μιλοϋν καί μερικοί άπό 
τούς «άγαπητούς συνεργάτεςο τοϋ Διευ- 
θυντοϋ μας.

’Έ τσ ι είχαμε τήν τιμή ν ’Ακούσουμε τόν 
κ. ’Α γγέλου νά μά: άπαγγέλει τό « ’Ά ν »  
τοϋ Κ ίπ λιγκ, ιήν  δ. Κατούσα Παπαδημη  
τρίου, πού μιλώντας γιά τήν ζωήν τοϋ 
Β ά ν  Γ κ ό γ κ  μάς έπεισε δτι ό μεγάλος καλ 
λιτέχνης γιά νά ζωγραφίσει έ'να γάιδαρο 
ένσαρκωνόταν σέ γάιδαοο ό ίδιος, τόν κ. 
Κορνοϋχο πού διαπιστώνει iv a  άδικαιολό 
γητο λαχάνιασμα ατό «ψ υχικό  μας Ανηφό- 
ρισμα», τήν κ. Καλογερα νά μας διαβά
ζει— έρυθριώντος τοϋ κ. Ααονρόα— κο μ 
μάτια άπό τήν «Α ιολική  γή ».

ΤΟ ΔΙΗΓΗΜΑ ΜΑΣ

ΤΟ Κ Α Α Ο Γ Ε Ρ Α Κ Ι

’ Εδώ στή πολιτεία τής ’Αττικής στό σού. 
ρουπο τής άνοιξης πολύ παράξενα είναι τά 
φερσίματα των άνθρώπων. Οί άντρες πού γυ
ρίζουνε στό δρόμο έχουνε κάτι μάτια άγρια, 
σά νά ζητάνε νά ψάξουνε στά σωθικά σου, 
μάτια πείνας άγριου θηρίου πού πρέπει νά 
ξεκοιλιάση γιά νά χορτάση.

Οί γυναίκες, άλλο πράγμα, έχουν μάτια 
άχνά, χαμένα,άπέραντα γλυκά, μάτια πού κο
λυμπάνε στό τελευταίο φώς πού μένει άπ’ τή 
μέρα. Καί στούς δρόμους, τό |3ράδυ τής άνοι
ξης, δέ βλέπεις παρά μάτια γιατί είναι οί βρύ
σες τής ψυχής τ’ ανθρώπου. Κι’ δλοι μαζί γυ
ναίκες κι’ άντρες εΐναι ανήσυχοι καί τρέχουνε, 
σά νά κυνηγάνε κάτι πού δέν πρόφτασαν νά 
φτάσουν τήν ήμέρα, σά νά ζητάνε νά πιοΰνε 
τή τελευταία στάλα άπ’ τό φώς πού πλανιέτα 
στον άέρα.

Χρόνια τώρα, κάτω στόν τόπο μας δέν ά- 
πόμενε τό βράδυ παρά μιά γλυκειά πίκρα, γιά 
δτι περιμέναμε καί δέν ήρθε. ΤΗταν γιατί εί
μαστε έξω άπ’ τόν κόσμο. Κάποτε δμως μάς 
έστελνε άπό μακρυά ή ζωή τό μήνυμά της, κι’ 
ήταν βαθύ συγκλονιστικό ένα τέτοιο μήνυμα 
στό μέρος πού δλοι τήν είχαν άπαρνηθεΐ.

ΖοΟσα σέ μοναστήρι άπ’ τόν καιρό πού 
έμεινα πεντάρφανος καί μέ περιμάζεψε ό θειός 
μου ό ήγούμενος Ευθύμιος, στό μοναστήρι που
ν οα πάνω στό δρόμο πού πάει στην Ιεριχώ. 
’Ήτανε μιά Παρασκευή, χαιρετισμός. Έ κ ε ΐ  δέν 
είχαμε άλλα σημάδια, γιά τά χρόνο, άπ τις 
σχόλες. ’Έτσ ι γιά .νά μήν άποξεχνιώμαστε έν- 
τελώς. 'Όπως βάζει κανείς πέτρες γιά νά θυ
μάται ένα δρόμο άπ’ δπου- δέ διαβαίνει συχνά.

Μέσ’ τήν άπέραντη μονοτονία δέ ζοϋσε κα
θένας μας ξεχωριστή ζωή καί γ ι’ αύτό γεμίζα
με δλη τήν καρδιά μας με τή ζωή τοϋ Χρίστου. 
Κόντευε Πάσχα καί σάν κάθε χρόνο ζοΰσα τά 
πάθη τοΰ ΊησοΟ, καί μαζί μέ τήν ανάσταση, 
περίμενα καί τή δικηά μου τή χαρά, τή λύτρω
ση πού ποτέ δέν έρχότανε. Δέν ήξερα πώς 
εΐτανε, δέν είχα τή ζωγραφιά της μέσ’ τό μυα
λό μου, πώς νά τήν είχα άψοΰ δέν τήν εΐχα 
γνωρίσει! Μά τήν περίμενα. Καί σκεφτόμουνα 
πώς άν καμμιά φορά έρχότανε ή χαρά τοΰ Πά
σχα θάταν τόσο μεγάλη πού θά γέμιζε ή ζωή 
μου γιά τις άλλες μέρες πού θά μοΰ έμελλε 
νά ζήσω....

’Ήτανε μεσημέρι. Τις μέρες ποδναι γιά

Κάποτε άκοϋμε καί τήν συγκινη- 
μένην φωνήν κανενός συμμαθητοϋ μας 
πού προσπαθεί φεϋ ! άπό τοϋ ϋψους τής 
σκάλας νά μας συγκίνηση Κ α ί στό τέλος 
σφίγγουμε τά κουρασμένα μας γόνατα σέ 
στάση προσοχής καί Αφίνουμε τή φωνή  
μας νά έκλαλήση  διά τοϋ " Υμνου τό Τέρ  
μα τής πρωινής μας θητείας.

Κ Ω Σ Τ Η Σ  Σ Κ Α Λ ΙΟ Ρ Α Σ  
(Στ ' π. γυμνασίου)

νάρθη μιά μεγάλη ευτυχία τίς καταλαβαίνεις 
άπ’ τίς άλλες γιατί είναι άλλαιώτικες. είναι 
καινούργιες, είναι σά νά ξαναρχίζη γιά σένα 
ό κόσμο;.

’Απ’ τό πολύ φώς άσπρίζουν δλα. Εΐμουνα 
ξαπλωμένος πάνω στό πεζούλι μπρός στήν 
αύλή. Δίπλα μου άνθιζε ένα λουλούδι, κίτρινο 
ζωηρό, δλο ατσαλάκωτη φρεσκάδα. Ξεχείλιζε 
άπό μέλι.

Μιά κάμπια πράσινη μέ μαύρες βοΰλες 
παραμόνευε άπό κάτω τό μέλι νά χυθή. Πάνω 
στό κορμό τής βερυκοκιάς, θέλανε δυό χρυσο- 
ζούζουνα νά χτίσουν τή φωλιά τους.

Κύτταζα τούς τοίχους πού είχανε νοτίσει 
άπ’ τήν ύγρασία τοΰ χειμώνα, κ ’ έλεγα πώς 
μιά κ ’ έρχόταν τό Πάσχα, σίγουρα θά τούς 
άσβέστωνε ό πάτερ— Εύστράτης. ‘Ο ήλιος τοΰ 
Μάρτη χτυπάει άσκημα στό κεφάλι. Ζαλισμέ
νος μ’ ένα γλυκό μούδιασμα στό πετσί μου 
σηκώθηκα. Μιά ψύχρα σέ διαπερνούσε κάτω άπ’ 
τούς άσπρους θόλους, μέ τίς μισοτσακισμένες 
κολόνες. Πήγαινα κατά τήν κουζίνα. Ό  πάτερ 
Καλλίνικος έκανε σά κάθε χρόνο τό γλυκό 
τριαντάφυλλο. Μάς τδφερνε ή κυρά— Σοφία, 
ή μάννα τοϋ "Ελληνα  άμαξά, άπ’ τό Τσακίρ 
Μαχτά. Ζωσμένος μέ μιάν άσπρη ποδιά, σκού
πιζε μ’ Μνα μαντήλι τόν ιδρώτα του, καί μέ 
τ’ άλλο, άνακάτωνε τό καζάνι. Φάνηκε εύχα- 
ριστημένος πού μέ είδε, μοϋδεσε στή μέση τή 
ποδιά, μου πάσαρε τή κουτάλα καί θρονιάστη
κε στό ντιβάνι ποϋτανε δίπλα, κάτω άπ’ τό 
μπακερένιο δίσκο πού χτυπούσε ό ήγούμενος 
γιά φαΐ τό μεσημέρι και τό βράδυ.
) ’Ανέβηκα πάνω στό σκαμνί, κ ι’ άρχισα ν’ 

άνακατεύω. Κουραζόμουνα γιατί τό μέλι άπ’ 
τά μελίσσια μας ήτανε πηχτό, κολλούσε, κα^ 
μέ δυσκόλευε, πολύ στό γύρισμα. Ό  ήλιος είχε 
περάσει τήν μέση τ’ ούρανοϋ καί κατέβαινε 
άργά. Τώρα θά βρισκόταν πίσω άπ’ τό μεγάλο 
κυπαρίσσι στή καγκελένια πόρτα. Τό κατα
λάβαινα γιατί έμπαινε άπ’ τό ψηλό παράθυρο, 
μέ τό κόκκινο τζάμι, καί χρύσιζε τό γλυκό. Οί 
άχνοί πού άνέβαιναν μοϋχαν πάρει τό κεφάλι. 
Ό  Πάτερ Καλλίνικος κοιμόταν. Κάτω άπ’ τήν 
πλατσουρή του μύτη, τά χοντρά του χείλια 
ήταν μισάνοιχτα καί φαινόντουσαν άπό μέσα 
τά πλατειά άραιά του δόντια. Τό πρόσωπό του 
δέν είχε άλλάξει σέ τίποτα κ ’ ή ίδια γαλήνη 
βασίλευε στά κλειστά βλέφαρα δπως στό ξύ
πνιο του στά γαλανά παιδιακίσια του μάτια

Ή  καμπάνα χτύπησε άργά. Σά  χαμένος 
πετάχτηκε άπάνω, σάν άμαρτωλός πού τόν 
πιάνουνε πάνω στό κρΐμα του. Μ ’ άρπαξε άπ 
τό χέρι καί περάσαμε τρέχοντας κάτω άπ”  
τούς ψηλούς θόλους, |τό δικό μου τό ρασάκι 
άνεμίζοντας πλάϊ τό φαρδύ μαύρο ράσο. Ά π  
τό πολύ φώς πουταν έξω μάς φάνηκε σκοτεινή 
ή έκκλησιά. Στάθηκα πλάϊ στήν εικόνα τοΰ 
Ά ϊ — Γιώργη, πουταν καβάλλα πάνω στ’ άλογό 
του. Τ ’ όνειρό του ήταν νά τοΰ μοιάξω.

Οί καλόγεροι ήταν γονατισμένοι δίπλα μου 
μέ τά κεφάλια σκυμμένα. Τά κεριά ρίχνανε
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σκιές, κι1 οί σκιές παίζανε μέ τά πρόσωπα καί 
τά βγάζανε πέρα άπ’ τον δικό μας κόσμο. Δέ 
μ’ άρεσε νά γονατίζω, μ’ άρεσε νά μιλάω μέ 
τό Χριστό μά όχι γονατιστός. ’Ήτανε μεγάλος 
κ ’ ήμουνα μικρός. Μά ήμουνα και γώ. ’Όρθιος 
λοιπόν πίσω άπ’ τή κολόνα, κύτταζα τή Πα
ναγιά στό τέμπλο πόσο ήταν όμορφη. Κ ’ έλεγα 
πώς δλοι έμεΐς τήν αγαπούσαμε πολύ.

Τό νέο κάλογεράκι άπ’ τήν ’Αλεξάνδρεια 
έψελνε : Χαϊρε νύμφη άνύμφευτε.. Κ ’ ή λατρεία 
σηκωνότανε ψηλά καί γινότανε ένα μέ τό λι
βάνι καί μέ τή φλόγα των κεριών, θεέ uou 
πόσο άποπνιχτικά ήταν.
"Εσπρωξα τή μικρή καρυδένια πόρτα κ ’ έτρεξα 
ίσα κάτω άπ’ τή κληματαριά. Ό  ήλιος άναβε 
λαμπάδα πέρα άπ’ τά βουνά. Γιά τή Παναγιά 
κι’ αύτός. Μακρυά στό δρόμο τής Ίεριχοΰς 
μαύριζε ένα αμάξι.

'Αμάξι τέτοιαν ώρα! Σ ιγά —σιγά πλησίαζε. 
Η κουκούλα ήταν κατεβασμένη. Στή θέση τοϋ 

άμαξα, ήταν καθισμένος ό γυιός τής κυρά— Σ ο 
φίας μέ τά τριαντάφυλλα. Τράβηξε τά γκεμια 
Ρώτησε πού κοντά ήταν τό καφε— Κανούμ καί 
νά τοϋ δείξω τό δρόμο. Μέσ’ στ’ αμάξι ήταν 
ξαπλωμένη μιά κυρά, χωμένη μέσα σέ βυσσινιά 
μετάξια καί φαρμπαλάδες. Βαστοΰσε ένα όμ. 
πρελΐνο βυσσινί στό χέρι. Μέ σκούντηξε ό ά
μαξας καί μέ ξαναρώτησε. Τά μάτια της ήτανε 
ύγρά καί καυτά μαζί καί μέ κυττάζαν περίερ
γα. Σκέπασα μέ τά δυό μου χέρια τό ρασάκι 
μου κι’ άπό κείνη τή στιγμή ένοιωσα πώς άπαρ 
νήθηκα τήν Παναγιά.

Ή  Παναγιά ! Οί άλλοι πού προσεύχονταν 
έκεΐ κάτω δέν είχαν δει αύτήν τήν κυρά. 'Η 

• Παναγία ήτανε στό τέμενο, ένώ αύτή έδώ 
ήταν ζωντανή, χωμένη σέ βυσσινιά μετάξια, 
κι* είχε μαΰρα μάτια ύγρά.

— Βλαμμένο, θάναι είπε ό άμαξας καί τρά
βηξε τά γκέμια. Τό κυπαρίσι τώρα στή καγ- 
κελένια πόρτα φαινότανε μαΰρο. Οί καμηλιέ
ρηδες ήρθανε σά κάθε βράδυ. "Εφερα ένα καρ
βέλι ψωμί καί μοϋ γέμισαν ένα κάδο γάλα 
"Υστερα φύγανε, κατά τή δύση. Ξαπλώθηκα 
πάνω στό πεζούλι πούταν άκόμη χλιαρό. Φαί
νεται πώς τά μάτια μου είχαν πάρει τήν άγρι- 
άδα, πού είχαν πάρει τό σούρουπο τής άνοι 
ξης, τά μάτια των άνθρώπων στή πολιτεία τής 
’Αττικής. ’Έτσ ι φαίνεται, γιατί ό Πάτερ Εύθύ- 
μιος μέ ρώτησε άν είμαι άρρωστος. Καί δταν 
γύρισα νά δώ τό κίτρινο λουλούδι, έκλαιαν ά- 
κόμα νά ματάκια του κι’ έγειρε τρομαγμένα τό 
κεφαλάκι του. Τό μέλι πού περίμενε ή πράσι
νη κάμπια μέ τις μαύρες βουλές χύθηκε, κι’ 
αύτή χύμηξε λαίμαργα νά τό ρουφήξη. Χρόνια 
μέσ’ άπ’ τό μοναστήρι παραφύλαγ’ ή ζωή νά 
μ’ άρπάξη. Τώρα πιά μ’ είχε δικό της.

ΕΛ Ε Ν Η  Μ Α ΓΚ Ρ ΙΩ Τ Ο Υ  
(Σ' ν. τ.)

ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΜΑΣ

ΤΑ ΞΙΔΙ Σ Τ Ο Υ Σ  ΑΙΩΝΕΣ

"Ενα  βιβλίο κλείνει άργά—άργά. Καί ένα 
άσπρο χέρι τό σφραγίζει μέ τό άγγιγμά του.
Ή  γυναίκα μένει σκεφτική. Τό βιβλίο χωρίς 
άλλο τήν έπηρέασε. Τό κρίνει τώρα μέσα της 
έξετάζει τήν άληθοφάνειά του, τήν άξια του 
συγγραφέα, καί λέξεις τής ξεφεύγουν. «Ούέλς, 
μηχανή τοϋ χρόνου, ταξεΐδι στις έποχές τις 
παληές».... Οί φράσεις ξαπλώνονται στό κατά
φωτο δωμάτιο. Τά ήχητικά κύματα συγκρούον
ται μέ τά φωτεινά καί τά θερααντικά πού ά- 
κούραστα ξαποστέλλει τό τζάκι. Χαϊδεύουν 
τούς τοίχους, τά πλούσια χαλιά, τις βαρειές 
κουρτίνες, τούς ύπέροχους πίνακες. Προσβά
λουν στό τέλος και τήν άκοή τοΰ μικροΰ άγο- 
ριοΰ πού ξαπλωμένο μπρός στό τζάκι φωτίζε
ται άπό τις κοκκινόχοωμες αναλαμπές πού 
βγάζουν τά χοντρά κούτσουρα. Ή  γαλήνη σιτά 
ζει- τό άγόρι μιλάει : <Τί βιβλίο διαβάζεις
μαμά;». Ή  φωνή δυναμω,ιένη κι’ άπό τήν προη
γούμενη ήσυχία άντηχεΐ σάν καμπάνα. Ή  γυ
ναίκα πετάγεται ξαφνιασμένη άπό τό παλάτι 
των σκέψεών της. Σηκώνει τό κεφάλι καί βλέ
πει τό ερωτηματικό ϋφος τού παιδιού : Δέν 
είναι Νίκο μου' δέν είναι γιά σένα. θυμάσαι 
έκεΐνο τό βιβλίο πού πήγα κάποτε νά σοΰ 
διαβάσω τον «Πόλεμο των κόσμων;» Ε! ό ίδιος 
έγραψε κι’ αύτό. Ό  Ούέλς' ό προφήτης τοϋ 
μέλλοντος. Τί κι’ άν είσαι 14 χρονών. Οί έπι- 
στημονικές σκέψεις, οί δύσκολοι δροι σέ ζαλί
ζουν».

«Καλά, καλά' άλλά αυτό τί γράφει μέ
σα;» .

— «Τί γράφει;».
Κ ι’ άρχισε νά λέη σιγά—σιγά, μάλλον στον 

έαυτό της, χωρίς νά καταλαβαίνει πώς ό Νί
κος άρπαζε σά «μάννα» κάθε της λέξη :

— «Γιά φαντάσου νά ήταν στ’ άλήθεια ή 
μηχανή αύτή τοΰ χρόνου, θάμπαινες μέσα καί 
φσσστ! θά σέ πήγαινε δπου ήθελες, θά  γνώρι
ζες τις παληές έποχές. θά  ζοΰσες μέ τούς Ρω
μαίους καί μέ τούς ’Αρχαίους "Ελληνες, μέ 
τούς Βυζαντινούς ή μέ τούς σταυροφόρους 
Μαζί μέ τούς προϊστορικούς άνθρώπους θά 
τρύπωνες στά παρθένα δάση τής νεοφτιαγμέ- 
νης γης μας. θά  έβλεπες άπό κοντά τόν Θεμι
στοκλή, τόν Περικλή, τόν Μ. ’Αλέξανδρο, τόν 
Καίσαρα. θά  ζοΰσες, προχωρώντας μπροστά, 
στά χρόνια πού πρόκειται νάρθοΰν. θάβλεπες 
τούς νέους άνθρώπους, θά κουβέντιαζες μαζί 
τους καί θά μάθαινες πώς σκέψτουνται. Τί ώ 
ραία πού θάταν!».

— «Δέν μποροΰν νά γίνουν δλα αύτά μα
μά;»

‘Η άργυρόηχη φωνιτσα της κόβει ξαφνικά 
τό θεσπέσιο ταξεΐδι τής φαντασίας της άνά- 
μεσα σέ δάση, σέ κόσμους καί σ’ άνθρώπους 
μελλοντικούς καί περασμένους. Τό ρωλόϊ χτύ
πησε έκείνη τή στιγμή εννιά φορές. Ό  ήχος του 
άργός καί δυνατός γέμισε τό δωμάτιο.

«Νικάκη πάμεΤώρα. "Ελα , πάμε νά κοι- 
μηθής. Αύριο θάρθει ό μπαμπάς άπό τό ταξεΐ
δι του. Καί τί θά σοΰ φέρει...».

- «Μαμά δέν μπορώ νά γνωρίσω έγώ τόν 
Αλέξανδρο, δέν μπορώ νά πολεμήσω μέ τούς 
Πέρσες τοΰ Ξέρξη;» έπέμενε ό μικρός καρφώ
νοντας ερωτηματικά τά μάτια του στή μητέρα 

του. Τί νά έκλεινε τάχα τό παιδικό αύτό μυα
λό ; Ποιές σκέψεις νά στριφογυρίζουν έκεΐ 
μέσα ;

- «Πώς Νικάκη μου' δταν έσύ μεγαλώσεις 
πολλά θά γίνουν. ’Ίσως καί σύ νά είσαι πού 
θαβρης τή μηχανή τοΰ χρόνου. Τώρα δμως 
πάμε, πάμε».

Σέ λίγο ό Νίκος ξαπλωμένος στό κρεββάτι 
του, χωμένος μές στις κουβέρτες του θαύμαζε 
τήν κατάφωτη πόλη. Γό φεγγάρι σάν τεράστιο 
πλοίο άρμένιζε στόν ούρανό. Ή  νύχτα ή Γεν- 
ναριάτικη τόν γοήτευε. Κύτταζε τόν κατάμαυ- 
ρο θόλο πού πλουτισμένος άπό τ’ άτίμητα πε
τράδια των άστεριών φάνταζε σά βελούδο 
κεντημένο. Τό φεγγάρι, τό όλό·/ϊομο φεγγάρι 
τοΰ Γεννάρη, έκανε νά φαίνουνται πιό λευκά 
τά μάρμαρα τοΰ Παρθενώνα καί τά έρείπια 
τοΰ ’Ερέχθειου. Ό  Νίκος άφαιρέθηκε κυττάζον 
τάς τα. Μιά άδιάκοπη σκέψη τοΰ τριβέλιζε τό 
μυαλό.

— ’ Αχ νά γνώριζα τόν Άχιλλέα , τόν Ά- 
γαμέμνονα»....

Τό φεγγαρόφωτο σά χρυσή σκόνη έμπαινε 
στό δωμάτιο-Ό ύπνος μέ τά κατάλευκα φτερά 
συντροφιασμένος άπό τά γλυκά, ιά ύπέροχα 
δνειρά του βάραινε τά βλέφαρα. Τά φώτα τής 
τ0λης άδυνάτιζαν, οί ίσκιοι μεγάλωναν καί 
μιά φωνοΰλα μόνο έξακολουθοΰσε άδύναμα :

— « "Α χ  νά γνώριζα τόν Άχιλλέα , τόν Ά-

ΚΑΛΠΑΣΜΟΣ
Ό  καβαλλάρης τής «Καρφίτσας μέ τό τρί

γωνο κεφάλι» ροβολά τόν κατήφορο καβάλλα 
πάνω στό πράσιν’ άλογό του τράγουδώντας 
χίπι—ό, χίπι— ό. Τό φεγγάρι άσήμωνε τις πλα
γιές καί̂  στή λάμψη του ξεχώριζε μέσα στή 
νύχτα τ’ άσπρο φτερό πάνω στή σκούφια του, 
καί τά σπηρούνιατου πίσω στις ψηλές του μπό
τες σπιθίζανε. Κι’ όλοένα αύτός καβάλλα πάνω 
στ άτι του έτρεχε, έτρεχε, έτρεχε πάνω στήν 
πλαγιά, κάτω άπ 'τό φεγγάρι ποϋφεγγε σά μέρα 
κι’ ο'^πέτρες κάτω άπ’ τά πέταλλα τ’άλόγου του 
κυλούσαν άναταραγμένα. θέ ,μου ! πώς τόν με
θούσε τό νυχτιάτικο άγέρι πού περνοΰσε μέσ’ 
άπ’ τά ροΰχα του '! Τ ’ άκουγε μαζί μέ τό πο
δοβολητό τ ’ άλόγου του —τακατάκ, τακατάκ— 
νά βουίζει στ’ αυτιά του, κι’ έννοιωθε τήν καρ
διά του νά σκιρτά, τό πετσί του ν’ άνατριχά σ’ 
αύτό τό χάδι, σ’ αύτό τό άγγιγμα πού ήτανε 
κάθε στιγμή κι’ άλλοιώτικο. Τό δεχόταν κάθε 
φορά μέ άπληστη χαρά καί μέσα στήν τρελλή 
του κούρσα, τ’ άνρικάτευε τά μαλλιά, άπλωνε 
τήν άέρινη παλάμη του κι’ άνάλαφρα τοΰ χάϊ- 
δευε τό μέτωπο, τά μάτια, δλο τό πρόσωπο. 
Τό άλογο ρουψοΊσε κι’ αύτό άχόρταγα τό νυ· 
χτιάτικο άγέρι μέ τ’ άνοιξιάτικα αρώματα, κι' 
έτρεχε μ ’ άουγκράτητην όρμή πάντα μπροστά 
του. ’Έτσ ι καλπάζοντας πάντα, άφοΰ περάσα
νε πλαγιές, κάμπους, λαγκάδια, βρήκανε στό 
δρόμο τους, πάνω στό τρελλό τρεχιό τους κι’ 
ένα δάσος, σκοτεινό πυκνοβλαστημένο' κ ι’ 
ήτανε έκείνη ή ώρα πού κοιμότανε. Κανείς πο
τέ τέτοιαν ώρα δέν ε.ιχε ταράξει τόν ϋπνο καί 
τήν ήσυχία του, μά τό πράσινο άλογο κι’ ό κα 
βαλλάρης τής - Καρφίτσας μέ τό Τρίγωνο κε
φάλι» δέ σκεφτήκανε τέτοιο πράμα. κι' άτάρ α- 
χα δπως καί πριν ξακολουθήσανε τήν τρέλλα 
τους μέσ’ άπ’ τό δάσος. ’Αχτίδες φεγγαριού, 
φιλτραρισμένες μέσα άπ’ τά πυκνά φύλλα ζω
γραφίζανε σχήματα άλλόκοτα στήν μπλούζα 
άπάνω τοΰ καβαλλάρη μας. Τ ’ άλογο έκοψε 
λίγο τή φόρα του γιατί μονοπάτι στό δάσος 
δέν είχε καί τά κλαδιά μπλεκόντανε παντοΰ. 
’Ακούστηκε πάλι πάνω στή χλόη τό τακατάκ— 
τακατάκ λίγο πιό σιγανεμένο, κι’ δλα τά ζού
δια κι’ οί γρύλλοι ξυπνήσανε. Ξυπνήσανε καί 
τά πουλιά ποδχαν κουρνιάσει μέσ’ τά φύλλα, 
κυττάξανε κατάματα κι’,οί κουκουβά.γιες μέ 
μάτια γυαλιστερά τόν καβαλλάρη καί μονάχα 
οί μαργαρίτες δέν άποφάσισαν ν’ άνοίξουν τά 
πέταλ,λά τους. Αυτές περιμένανε τήν αύγή. Τό 
πέρασμα τοΰ καβαλλάρη μέσ’ άπ’ τό δάσος, 
ήτανε σά νά φύσηξε σίφουνας. Σούσουρο Α
κούστηκε μέσ’ στά κλαριά πουχανε ξυπνήσει 
καί τεντωνόντανε γιά νά ξεμουδιάσουν. Γιατί 
τόση φασαρία; Είναι κι’ δλας πρω'ί;» Λέγανε 
μεταξύ τους. «Είναι ώρα νά ξυπνήσουμε ;» Κ ι’ 
ή κίσσα πού τ’ άκουσε«Όχι» λέει, μονάχα ό κα
βαλλάρης τής καρφίτσας μέ τό τρίγωνο κεφά
λι περνά πάνω στό πράσιν’ άλογό του. Γ ι’ αύ
τό». «χί άδιάντροπα πλάσματα» λένε πάλι τά 
κλαδιά. "Ομως δέν μπορούνε νά μή ζηλέψουνε 
τ’ άλογο πού μπορεί καί τρέχει καί τά σχή
ματα πού κάνει τό φεγγάρι πάνω στήν μπλοΰ- 
ζα τοΰ καβαλλάρη. ’Α λ λ ’ αυτοί χωρίς νά πά
ρουνε χαμπάρι τήν άναστάτωση πού φέρανε 
στό κοιμισμένο δάσος καί τούς καυμούς πού 
ξυπνήσανε στά κλαδιά καί στά δέντρα τρέχου- 
νε, τρέχουνε καί δέ σταματούνε. Περάσανε τό 
δάσος, περάσανε κι’ άλλες πλαγιές κι’ άλλους 
κάμπους καί πάντα τρέχουνε. Καί πέρα κεΐ πού 
χύνεται ό καταρράχτης μέ τ’ άσημένια νερά, 
πέρα κεΐ πού τό φεγγάρι σπάζεται σέ χίλια 
κομματάκια, πέρα κεΐ χάθηκε κάποιαν αύγή ό 
καβαλλάρης τής «Καρφίτσας μέ τό τρίγωνο κε
φάλι» στό πράσιν’ άλονό του.

ΙΟΥΛ1ΕΤΤΑ ΓΑΒΡΙΗΛ 
__________ _____________  (Ζ·. ν. τ .)

γαμέμ......

— «’Εμπρός γιά τά 1970. Πήγαινέ με μπρο 
στά, δλο μπροστά!».

’Όρθιος μέσα σέ μιά πρωτόφαντη μηχανή 
φώναζε ό Νίκος. Καί ένφ τό χέρι_ του ^γύριζε 
κάποιον περίεργο μοχλό ή μηχανή μ ’ εναν ά- 
παίσιον τριγμό σύρθηκε γιά λίγο στή γη, ψή_- 
λωσε καί χάθηκε μέσ’ στ' άπύθμενα βάθη τοΰ 
γαλάζιου όρίζοντα.

”Αν τόν ρωτοΰσες τόν Νίκο πώς^ γινηκαν 
δλ’ αύτά, ποΰ βρήκε τή μηχανή τοΰ χρόνου, 
γιατί ψήλωσε έτσι ξαφνικά, δέν θάξαιρε τί νά 
σοΰ άπαντήσει. Τό μόνο ίσως πού θά σούλεγε 
θάταν πώς γυρίζοντας δλο τόν κόσμο γιά νά- 
βρη τή μηχανή τοΰ χρόνου έφτασε καί στής 
Σαχάρας τήν άπέραντη έρημο· Προχωρούσε 
μόνος, χωρίς νά ξαίρη πού πήγαινε,_ περιφρο- 
νώντ,ας τά άπαίσια ούρλιάγματα τοΰ δαιμονι
σμένου άνεμου γιατί «λυχνοσβήτης ένας συλ
λογισμός» τόν παίδευε :

('Η  Συνέχεια στό επόμενο)
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Σ3 ΓΙΛ A

Δ ΙΟ ΙΚ Η Τ ΙΚ Α  : Στις άρχές τοΰ Μάρτη 
έγινε γενική συνέλευση των μελών τής ΣΠ Λ Α , 
στήν όποια έτέθη ζήτημα εμπιστοσύνης τοϋ Δι- 
οικ. Συμβουλίου. "Υστερα άπό άρνητικό απο
τέλεσμα, τό Δ. Συμβούλιο παραιτήθηκε. Ή  νέα 
ψηφοφορία, άνέδειξε : Σ τ ’, π. Σκαλιόρας, Κουν- 
τούρης Ζ'. ν. : Κούρτης, Βιτζίνης, Στ", ν : Κυρια- 
κόπουλος, Ναούμ. Ε ’. ν : Τσακωνδκος, Μαντι- 
κας. Γό νέο συμβούλιο συνεδρίασε ιδιαίτερα 
γιά τήν ειδικότερη σύνθεσή του καί τά άποτε- 
λέσματα ήσαν : Πρόεδρος Κυριακόπουλος, ’Αν
τιπρόεδρος Κουντούρης, Γεν. Γραμματέας Κούρ
της. Ταμίας Βιτζίνης, Διευθυντής τοΰ «Εφήβου» 
Σκαλιόρας και Σύμβουλοι οί Ναούμ, Τσακω
νδκος καί Μάντικας.

ηπίσης όρίστηκαν ό Έρμογένης (Ζ'.) οικο
νομικός διαχειριστής τοϋ «Εφήβου» καί 6 Δέ· 
τσικας (Ζ'.) ειδικός γραμματέας.

ΣΤΑ ΠΕΤΑΧΤΑ
Ν Ε Α  Ε Μ Φ Α Ν Ι Σ Η

Ό  «’ΈφΠβο?» ϋατερα ά/ιβ ^τήν περιπέτεια 
τοΰ χαρτιού, τών χρημάτων καί τήν ψυχρή 
ύπβδοχή τή; σοβαρή; του εμφάνιση; άλλαξε. 
’Έ γ ιν ε  αύτο; ηου βλέπετε σήμερα. Μ ι* καί 
τά φαιδρά ίΰχχριστοΰν περισσότερο τό ύψπ- 
λό μα; άν'χγν'Μ3πκβ κοινό, αποφασίσαμε, δί- 
χω; να φύγουμε άπ’ Την κύρια γραμμή μας, 
να περιλάβουμε ατϊςστήλε; μ * ; περΐ330τερη 
εύίυμία διώχνοντας άγχπητοί μ * ; άναγνώ 
ατε; δ η  3ά μηοροΰ3ε νά συννεφιάσει τον αϊ- 
3ριο ούραν® τή; γελαστή; ψυχή; αα;.

Δέν ξέρχμε βτι είναι τό3ο άφελή; ή παι
δικά ηλικία

’Αλλά τό μά3αμε καί σκεφτήκαμε έμιτορι- 
κώτερα.

Έαεϊ; φχιδροί κ ι ’ έμϊΐς συμφεροντολόγοι. 
Μ ' δλχ αύτά ελπίζουμε νά αχ; αρέσει ή νέα 
μορφή τοο γιά ν ’ ά,τοτελέσει (έπί τέλου; !) οτι 
8έληϊε άπ’ αρχή; νάναι : ε ν α ό ρ γ α ν ο  
π ν ε υ μ α τ ι κ ή ;  ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς  τ ϋ ν  
μ ε λ ώ ν  τ ή ;  23 Π Λ  Α α ν ά μ ε σ α  του;.
Ι Ε Ρ Η  Α Γ Α Ν Α Κ Τ Η Σ Η !

Προχθές τό πρωΐ πριν τή ποοσ-.υχή, 6 
σ υ μ μ α θ η τή ; μας Κόχειλας τής Ζ ν. τ. 
στεκότα νε στό χώ \λ  διαβάζοντα; κάτι 
πού τοϋ ε ίχ ε  δώσει ό Δέτσικας.

Ό  διευθυντής μας κ. Μιτερζάν τόν ε ί 
δε καί παρατηρώντας πόσο ήταν άπορ- 
ροφημένος άιτό τά διάβασμα τόν πλησίασε 
γιά νά έξακριβώση τήν αίτια.

Σάν έφτασε κοντά του έδοκίμασε νά 
πάρη τό χαρτί, πού άπασχολοΟσε τόν Κό 
χειλα. Αότός δμως, χωρίς νά νοιάζεται 
διόλου καί χωρίς νά δή καν ποιός ήταν ό 
ταραξίας τής ήσυχίας του σιτρώχνωντας 
τό σηκωμένο χέρι του κ. Μπερζάν, τοΟ 
λέει :

— Μ ά άσε με, βρέ χριστιανέ μου !... 
Π Α ΙΔ ΙΚ Ο  Γ Ι Ν Ε Υ Μ Α

Ή  σκηνή στήν Στ ',  ν. τ. μαθητές καί 
μαθήτριες έχουνε στήσει συζήτηση γιά τό 
άν έχουμε τό Σάββατο σχολειό ή δχι.

Καί ό Μανωλκίδης, μέ βφος διαβασμέ
νου άνθρώπου, έξηγεΐ :

— Τό Σάββατο ; Δέν έχουμε είναι Κα 
θαρή Δευτέρα ! !
Α Ν Τ Ι Σ Τ Ρ Ο Φ Η  Τ Ω Ν  Ο Ρ Ω Ν

Συνήθως παρατηρούμε ή μάς λένε δτι 
πάντοτε ή φρονιμάδα νικά τήν ζωηρότη
τα, μ’ άλλα λόγια τήν άταξία.

Κ ι ’ δμως προχθές τά παιδιά τοΟ Π Λ Α ,  
πού ποιός λίγο-ποιός πολύ διακρίνονται 
γιά τό ζωηρό χαρακτήρα των, νίκησαν τήν 
φρονιμάδα.

‘Όποιος έχει άμφιβολίες δς κυττάξη 
στήν άθλητική κίνηση.
Α Τ Α Ξ Ι Α — Φ Ρ Ο Ν ΙΜ Α Δ Α = 2 6 — 24
Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Α

Ή  Ζ'. ν. τ. διαζευχθεΐσα τόν γνωστόν όμο- 
γενή έξ Αμερικής κ. Εϋρυπίδην λόγω άσυμ- 
ψωνίας χαρακτήρων, συνεζεύχθη τήν 3ην Μαρ
τίου μετά τοΰ έμπόρου καουτσούκ κ. Σοφοκλή.

Ευχόμαστε γρήγορο διαζύγιο.
"Ομως φημίζεται δτι τό πρώτο μωρό. πού 

άρχισε άπό τώρα νά τούς τυραννδ, θά τό όνο- 
μάσουν Οίδίποδα.

,

01 ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Ή  κοινότητα τίϊζ Ζ ' .

Μέσα στό τελευταίο τρίμηνο ή κοινό
τητα αυτής τής τάξης έχει νά μάς παρου
σιάσει μιά άρκετά άξιόλογη δράση. Ε φ α ρ 
μόζοντας στή διοίκησή της τό καινούργιο 
σύστημα τής διοικητικής έπιτρο'τής τών 
(ΐέντε έναλλασσομένων προέδρων κατώο- 
θωσε νά παρουσιάση ένα συμπαγές σ ύ νο 
λο δράσης καί έργασίας. "Ιδρυσε δικό της 
άθλητικό τμήμα, διωργάνωσε δύο έκδρο- 
μές καί έτακτοιτοίησε πολλά δικά της 
έσωτερικά ζητήματα. Ά ν έ λ α β ε  τή μόρ
φωση καί τή διατροφή 6 φτωχών παιδιών 
μέ τήν ύλική βοήθεια παιδιών κι' άλλων 
τάξεων τοΟ σχολείου μας. Τά 6 αύτά 
παιδάκια μαζεύονται κατά τις δύο τό με- 
σηαέρι υστέρα άπό ένα καλό μεσημερια
νό φαγητό πού Tpcoyouv στά σπίτια τών 
διαφόρων μαθητών μας κι” έκεΐ μέσα σ ’ 
ένα περιβάλλον εύχάριστο διδάσκονται 
τά μαθήματα τής τάξης τους.

Γιά τόν σκοπόν αύτό, δηλαδή γιά τή 
συντήρηση τών παιδιών, έφτιασε καί μιά 
θεατρική έπιθεώρηση πού παίχτηκε μέ με
γάλη έπιτυχία σέ 2 παραστάσεις στίς 30 
του ’Απρίλη καί 1η τοΟ Μάη.

'Ιδιαίτερη έπιτυχία είχε τό δεύτερο μέ
ρος τής έπιθεωρήσεως πού περιλάμβανε 
μιά παρωδία όλόκληοηςτής ’Ιφιγένειας έν 
Ταύροις τοΟ Εύρυπίδη. Ίδιαίτεοα πρέπει 
νά τονισθη τό σύστημα κι’ ό καταμερισμός 
τής έρΥαττίας καί τό πνεύμα συνερνασίας 
τών μαθητών τής τάξης αύτής στήν προε
τοιμασία ν τής έπιθεωρήσεως. ’Από τήν έιτι- 
θεώρηση είσπράχτηκαν 30 περίπου έκα- 
τομμύρια πού θά διατεθούν άπό τή κοινό
τητα άποκλειστικά γιά τά φτωχά παιδιά 
πού συντηρεί καί μορφώνει.
'Η κοινότητα της Σ Τ ', ν.τ.

Τήν Τρίτη του Πάσχα, μιά άπ’ τις 
πρόωρες άνοιξιάτικες μέρες πού εϊχαμε 
αύτό τό χρόνο, ή τάξη μας μέ τόν καθη
γητή της κ· Σβορώνο πήγε έκδρομή στήν 
Φραγγοκκλησιά, δπου μέ μεγάλη εύθυμία 
γιόρτασε τόν ερχομό τής άνοιξης.

Ή  4η έκδρομή μας ήτανε πάλι στήν 
Φραγκοκκλησιά. Αύτή τή φορά μαζί μέ 
τήν Στ '  π. τ. Μαζί μας ήρθε ή κυρία 
Μπερζάν, ό συνδιευθυντής μας κ. Μωραΐ- 
της καί οί καθηγηταί μας κ. Σβορώνος,καί 
κ. Λάούρδας. Ξαναπήγαμε στό δμορφο λι
βάδι μας δπου περάσαμε μιά πολύ εύχά- 
ριστη μέρα.

Z H T Q
Η

Κ Α Τ Α Σ Κ Η Ν Ω Σ Η
4 Μ *—

Σ Υ Ν Τ Ρ Ο Φ ΙΚ Α  Α Π Ο ΓΕ Υ Μ Α Τ Α  : Στήν πρώτη 
συνεδρίαση τοϋ^Δ. Σ. άποφασίστηκε ή διοργά
νωση ^συντροφικών άπογευμάτων, γιά νά γνω
ριστούν κάπως στενότερα τά μέλη μεταξύ 
τους. Στίς 10 Μαΐου άπ’ τις .5 ώς τις 7 τό ά- 
πόγευμα συγκεντρώθηκαν τά περισσότερα μέ
λη τής Σ.Π.Α.Α. γιά τό πρώτο «Συντροφικό 
απόγευμα». Παρευρεθησαν ό Διευθυντής μας κ. 
Μπερζάν, ό Συνδιευθυντής μας κ. Μωραΐτης, 
καί οί καθηγηταί μας κ. Α γγέλο υ  και κ. Σβο- ' 
ρωνος.

Στήν άρχή ό Σπηλιωτόπουλσς μας δπαιξε 
στο πιάνο μιά πολύ ώραία σύνθεσή του, κ ι’ 
έπειτα ό_ Έρμογέννης τραγούδησε μέ τή συνο
δεία του πιάνου £να ευτράπελο τραγούδι άιτό 
ενα^ βιβλίο τοϋ 1852. ’Από τό ίδιο βιβ νίο διάβα- 
σε °  κ. ’Αγγέλου μερικά άστεϊα κομμάτια καί 
σιο τέλος ό Σκαλιόρας διάβασε μερικά χιου
μοριστικά ποιήιαατα τοΰ Σουρή. "Υστερα ήοθαν 
τα παιχνίδια. Πρώτο παίχτηκε ή μπισκοτοσκυ- 
ταλοδρομία, πού σκόρπισε άφθονο τό γέλοιο 
μέ νικήτρια τήν όμάδα τής Σ τ -, π. Κατόπιν παί
χτηκε ενα^ διασκεδαστικώτατο παιχνίδι μέ λου
κούμια καί στο τέλος ή έκπληξη τής βραςδυας, 
ό κρυμμένος θησαυρός. Τά μέλη τής Σ Π Λ Α  
χωρίστηκαν σέ τέσσερις όμάδες. Μιά όμάάα 
κάθε τάξη. Κάθε τάξη επαιρνε ενα φάκελλο μέ 
όδηγίες, πού θά τή βοθηθοΰσαν νά βρή gva χαρ
τί, πού θά τήν εστελνε στό δεύτερο κ ο.κ. εως 
τό τέταρτο πού ήταν ό θησαυρός (gva κέϊκ 
πού προσφέρθηκε άπ’ τήν ΜανουηλίδουΙΤό παι
χνίδι παίχτηκε μεσα σέ πυρετώδεις έρευνες γιά 
τήν άνεύρεση τών χαρτιών. Τελικά κέρδισε ή 
όμάδα τής Ζ . ν. τ. πού βρήκε πρώτη καί τά 
τέσσερα χαρτιά. Μετά τό φάγωμα τοΰ θησαυ- 
ροΰ, άρχισαν δι-άφορα άστεϊα πειρακτικά καί 
μέ λίγη, εύθυμη μουσική τέλειωσε τό πρώτο 
συντροφικό μας άπόγευμα.

Π Ρ Ω ΙΝ Ε Σ  Ο Μ ΙΛ ΙΕ Σ  : Τό Δ. Συμβούλιο άπε- 
φάσισε νά διοργάνωση άπό τά μέλη της μιά 
πρωινή ομιλία κάθε βδομάδα στό «πρωινό τέ
ταρτο». Οί ομιλίες αύτές θά γίνωνται ύστερ’ 
άπό συνεννόηση μέ τήν Διεύθυνση κάθε Σ ά β 
βατο. Ή  πρώτη έγινε στίς 30 τ’ ’Απρίλη άπ’ τόν 
Μάρκογλου (Στ ' π.) καί θέμα «ή ψυχολογία τοϋ 
εφήβου»^καί ή δεύτερη στίς 1? τοΰ Μάη άπ’ τόν 
Δέτσικα (Ζ . ν) μέ θέμα «γλωσσικές παραβά
σεις». Οί όμιλίες αύτές είχαν άρκετήν έπιτυ
χία κι’ έλπίζουμε νά συνεχισθοΰν.

Γ Ε Ν ΙΚ Ε Σ  Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Ε ΙΣ :  Τό Δ. Σ . θεωρεί 
τις γενικές συνελεύσεις ώς άπολύτως χρήσιμες 
γιά τήν έπιτυχία τών σκοπών τής Σ Π Λ Α  καί 
άπεψάσισε νά τις συγκαλεΐ δσον τό δυνατόν 
συχνώτερα. Σύμφωνα μ’ αύτά κάθε δεύτερη 
Τρίτη θά γίνεται γενική συνέλευση καί παρα- 
καλοΰμε θερμά, τά μέλη μέ προθυμία πολλήν 
νά φροντίζουν νά παρευρίσκωνται



« Ε Φ Η Β Ο  Σ »

IH tvugoqici των μ  ικρων"
Κ Ο Λ Ο Κ Ο Τ Ρ Ω Ν Η Σ

Μ έσα στά βά θη  τής Ά σ ί α ς — τά χρόνια 
τής Έπαναστάσεως-βούιζε στα στόματα των 
Τ ο ύ ρ κω ν ,  έ'να ίίνομα τρομερό «Κολοκοτρώ  
ν α » .  Δεν ήταν δνομα ανθρώπου, δέν ήταν 
δνομα  θεού. Ή τ α ν  τουφέκι πού βροντούσε, 
ήταν σπαθί πού θέριζε, ήταν τ6 δνομα τοΰ 
μεγάλου λυτρω ιή και στρατηλάτη τοΰ Μ ό ρ ια .

Ό  Θεόδωρος Κολοκοτρώ νης  γ εννήθηκε  
σέ έ'να άγριο βουνό, κυνηγημένος  άπό τούς 
Τούρκους, τό Ραμοβούνι. Ε κ ε ί  στις σπαρα
χτικές φωνές τών άνθρο»ιω ν καί μέσα στό 
χυνόμενον  αίμα είδε γιά πτ.ώτη φορά τό φως. 
Τ ά  παιδικά του χρόνια τά πέρασε κλεισμένος 
σέ ένα μανιάτινο πύργο. 'Ο  Ι ία ιέρα ς  ίου  γυρ 
νούσε δλο τό χρόνο χτυπώντας τούς 1οι ρκους, 
μόνο  ιό  χειμώνα ερχόταν πού και πού καί 
τούς έβλεπε. Ά λ λ α  μιά μέρα ιόν  σκότωσαν. 
Κ α ι  τότε ή g/ιώχια άρχισε νά δ,έρνη τήν ο ικο 
γένεια. Ό  μικρός Θ ό δο ρ ο ς  αναγκάστηκε νά 
πηγα ίνη  στήν Τρίπολι να πουλόη ξύλ«. Μ ιά  
μέρα τό γοϊδονρι του πιτσίλησε ένα Τ ο ύ ρ κο .  
Α ύ τ ι ς  στράφηκε καί τοΰ έδωσε ένα χοστούκι, 
’Ε κ ε ί ν η  τή στ ιγμή  ξύπνησε τό α ίσ θημ α  τής 
Ε λ ε υ θ ε ρ ία ς  μέσα στή κο ιμ ισμένη  ψυχή τοΰ 
ραγιά. Κ α ί  ό ρ κ ίσ θ η κ ε  νά τό ξεπληρώαη. Κ α ί  
τό ξεπλήρωσε μέ τόκο μάλιστα. Σ έ  λίγο καιρό 
βγήκε  κλέφτης·— Καπετάνιος στά βουνά τής 
Μ ά ν η ς  μέ δάσκαλο τόν περίφημο Ζαχαρία . 
Μ α  « ι ό ν  μεγάλο κατατρεγμό τής Κ λ εφ τ ο ν ριας 
στά 1808 δέ μπόρεσε νά μ ε ί ν η ο τ ή ν  'Ε λ λ ά δ α  
κι" έφυγε μαζύ μέ τήν οικογένεια τι υ γιά το 
εφτάνησα, " ί .κ ε ϊ  υπηρέτησε τιύς  "Α γγλο»  ς 
εμ υ ή θ η  στή Φ ιλ ικ ή  Έ τ α ιο ία  καί περίμενε 
τήν  ώρα τοϋ ξεσηκωμού. Έ κ ε ΐ  γνωρίστηκε 
μέ τόν Μ εγάλο Φ ιλέλληνα  Τζώρζ πού έγεινε 
άργότερα αρχηγός των στρατευμάτων τής Σ τ ε 
ρεός 'Ελλάδος.

" Α μ α  κηρύχτηκε  ή Έπανάστααι ήρθε  στήν 
'Ε λ λ ά δ α  καί ύστερα άπό τίς μεγάλες Ν ίκες  
του Βαλτετσιού, τών Αολιανών, τής Γρά να ς  
πολιόρκησε, στενά τήν Τρίπολι καί τήν κατέ
λαβε εξ εφόδου. Τότε  τρομερή σφαγή ακολού
θησε  πού βάσταξε δυο ήμερες μέ τέοσερες χι
λιάδες νεκρούς. Τ ή ν  άνυιξι τοΰ 1822 κατέ- 
οτρεψε τή στρατιά τοΰ Δράμαλη στά Δ ερ βε 

νάκια τής Νεμέας, άφοΰ τήν κουρέλιασε πρώ
τα κλείνοντας την οτόν κάμπο τοΰ "Α ρ γ ο υ ς  
χωρίς τρόφιμα, καί δεκατιζομένη συνε
χώς άπό τόν πόλεμο. Μ ά  γιά ανταμοιβή τών 
υπηρεσιών του στήν Ι ΐ α τ ρ ίδ α ο ί  'Έ λ λ η ν ε ς  τόν 
εφυλάκιεαν στήν "Υ δ ρ α .  Κ α ί  τήν στιγμή πού 
ανέβαινε στό πλοίο γιά νά φύγη βρόντιξε πά
λι ή φω νή του, κ ο μ μ έν η  τώρα, δπως άλλο
τε όταν ξεσήκωνε τά πλήθη εναντίον τοΰ 
Δράμαλη  : « “ Ελληνες  θά μέ ξαναχρειασθήιε 
κάποτε». Κ α ί  μόνο όταν κ ινδύνεψ αν άπό τόν 
Ίμ π ρ α ή μ  θ υ μ ή θ η κ α ν  τόν φυλακισμένο τοΰ 
προφήτη Ή λ ί α .  Κ α ί  αυτός ήταν 6 μόνος πού 
κατώρθαισε νά τόν ν ικήοη . "Ο τ α ν  ξανάρχισε 
ή ανορχία μετά τόν φόνο τοΰ Καποδίστρια 
κατώρθωσε; νά κρατήση τήν ησυχία καί τήν 
ταξι κο ς ότου νά έρί’Ιη δ  Ό ·βω ν γιατί ήθελε 
νά ίδή δλους τούς " Ε λ λ η ν ε ς  ενωμένους κάτω 
οπό ένα Βασιλιά . Κ α ί  όταν ό ’Ό θ ω ν  αποβι
βαζότανε στό Ά ν ά π λ ι  βρόντιξε στά πόδια 
τά ’Α ρ μ α τ ά  του δίνοντας έκεΐ μπροστά στά 
μάτια δλης τής 'Ελλά δος  τό σημείο τής ΰπο- 
ταγής. "Υστερα  άπ οσνρθηκέ σένα κτήμα  του 
στό Κ ου λ ιού-Τ έπ . Σ ε  τρεις ήμερες τον φυλά
κισαν στις σκοτεινές φυλακές τον ’Ί τ ς  —  Καλ- 
λέ καί τ|,ν κατεδίκαοαν οέ θάνα το  χαρίς *. ά 
σκεφτούν πώς αυτός έδωσε τό αίμα του γιά 
τήν ελευθερίά της γιά νά ρ θ ο ίν  νά καθίσουν 
σέ θρι νους. Μ ά  πάλι ό Θεός τόν έσωσε καί 
πι ί'ανε νοτερά <5πό λ ίγα 'χρόν ιο  Οπό τήν ανορ 
ρησι του ’ Ο δ ο  -· ( ς τό 1843. Ί !  Νεκρώσιμος 
ακολουθία  έφάλτι στον Ν α ό  τής 'Α γ ία ς  Είρή- 
νης καί τή οτιγμή πού περνούσε τό φέρετρο 
όλοι έκ/ ( \|αν βλέποντας τί,ν Γα λήν ια  μ< f,q ή 
του σοβανομένη μέ μιά χρυσοκέντητη  Τ ο ύ ρ 
κ ι κ η  Σημ α ία .  Σ τ ή  μέση του ήτον ζωσμένο τό 
σπαθί πού αστρ< ν| ε στα Δ< λιανά, οτή Γς ά να .  
στό Σαραβάλι, τίς κουμπούρες του πού βρόν 
τιξαν στήν Τρίπολι, οτό Βαλτέτσι, στά Β ε ρ  
βενά στά Δερβενάκια καί στό κεφάλι του φο
ρούσε τήν άστροςτερή του Περικεφαλαία μέ 
το τ|ιηλό Α οφ εϊο .  " Ε τ σ ι  κο ιμ ή ΰ η κε  τό παντο- 
τεινο του ύπνο ό Γέρος  τον Μ ωρία.

Α Ρ ΙΣ Τ Ε ΙΔ Η Σ  Γ. ΔΗΜ Ο Π Ο ΥΛΟ Σ 
Μαθητής Α. Γυμνασίου

Π Α Ι Χ Α Α Ι Ν Η  Γ Ι Ο Ρ Τ Η  Τ Η Σ  Σ Υ Ν Τ Ρ Ο Φ Ι Α Σ  ΜΙ
ΣτΙς 18 ’Απριλίου έγινε ή πασχαλινή 

γιορτή τής Συντροφιάς τών μικρών. ’Ά ρ χ ι 
σε άπό τίς 9 τό πρωί. Τήν πρώτη ωρα παί
ξανε τά παιδιά διάφορα παιχνίδια πού 
είχε πολύ ώραΐα όργανώσει ό Ε .  Άρώ νης. 
Κατά τίς 10 ήρθανε καίοΐ καθηγητές όπό- 
τε πιά αρχιοε τό'κύριο μέρος της γιορτής. 
Στήν άρχή ψάλλαμε δλοι μαζί τό «Χ ρ ι 
στός Ά νέσ τ η »  Με^άγιά  εισαγωγή μίλησε 
ό Γ .  Δογιάντης δπου μας άνέπτυξε τούς 
σκοπούς τής Σιντροφιςίς.

’Έπειτα  μίλησε ό Α. Σΐσκος μέ θέμα 
«ό Χριστός καί τά παιδιά», τέλος διάβασε 
ό Θ. Παντος τό διήγημά του « ’Αληθών 
Ά νέ σ τ η » .  Καί τό πρώτο μέρος τής γιορ* 
τής τελείασρ μέ διάφορο μουσικά κομμά 
τια πού έπαιξαν μέ μεγάλη επιτυχία οτό 
πιάνο ή Α . Ροόοσου ή Μ. Κοριαλή καί ή 
Εερροίου, στό βιολί ό Ιακώβου καί στή 
φυσαρμόνικα ό Τέλης.

Στό  διάλειμμα προσφέρθηκαν γλυκά 
πού άν άλογα μέ τήν έποχή μας ήταν πο
λύ ώροία χάρις οτήν Κ. Έρμογένους.

Τό β\ μέρος άρχισε μέ τό ώραΐο διή
γημα τής Α .  Κουμανταρέα «Διπλό θ α ύ 
μα» "Υστερα έπαιόε. βιολί ό Μ· Ράμμος, 
πιάνο ό Κολογερόπουλος καί ή Τοάκονα, 
βιολί ό Α .  Δημόπουλος, τραγούδησε ή 
Τριαντοφύλλου καί τή οονόδευσε ό Τέ- 
ληο στή φυσαρμόνικα. "Οταν τέλειωσε ή 
όμιλία τορ Α .  Δημοπούλου γιά τό «Π ά 
σχα» οηκώθηκε ό κ. Μπερζάν καί μας μί
λησε πολύ συγκινητικά καί έξ όνόματος 
δλων τών καθηγητών μας ευχαρίστησε, 
γιά τή χαρά πού αίοθάνθηκαν κοντά μας. 
Καί άφοΰ παίχτηκε στό πιάνο ό « ’Εθνικός 
ύμνος» ή γιορτή τελείωσε.

A L, Ιι Η Τ I Σ Μ Ο Σ
Μ Π Α Σ Κ Ε Τ -Μ Π Ω Λ Λ

Στις 24)2)44 έγινε στό Πανελλήνιον ή συν
άντηση μτιάσκέτ μπώλλ μεταξύ τών όμάδων 
τών κ. κ. καθηγητών καί τών μαθητών τοΟ 
Π ΛΑ . Νικήτρια άναδείχτηκε ή όμάδα τών κ. κ. 
καθηγητών μέ 94-26.
Ε\ Ν. Τ. — Τ . Ν. Τ. 13-32.

‘I I  συνάντηση έγινε στις 2)3)44. Κ ι’ οί δυό 
ομάδες άγωνίστηκαν μέ έλλειπεΐς συνθέσεις. 
Μολαταύτα παίχτηκε ένα αρκετά καλό άπό 
δλες τίς απόψεις παιχνίδι. Ή  όμάδα τής Ε '. 
ν. τ. ύπέκυψε μπροστά στήν πείρα τών άντι- 
πάλων της μέ τό σκόρ 13-32. Πάντως έπρεπε 
νά ύπάρχη κάποια περισσότερη ύπαρξη άθλη- 
τικσΰ πνεύματος γιά νά μή συμβοΰν μερικά έκ
τροπα κατά τό παιχνίδι.
Φ Ρ Ο Ν ΙΜ Α Σ — ΠΛΑ=24-26

Στις:4)3)44, στις 2 τό άπόγευμα, ή όμάδα 
μπάσκετ- μπώλλ τοΰ Π ΛΑ συναντήθηκε σέ φι
λικό άγώνα μέ την όμάδα «Φρονιμάς».

Νικήτρια άναδείχτηκε ή όμάδα τοΰ Π ΛΑ  
μέ 26-24.

Τό παιχνίδι άρχισε μέ δυό διαδοχικές κα
λαθιές τοΰ Π Λ '%  μιάν ανταπόδοση τής Φρονι
μάδας καί τρίτη καλαθιά ' τοΰ ΠΛΑ. "Υστερα 
καί άγνωστο γιατί, ή κατάσταση άρχισε νά με
ταβάλλεται εις βάρος τοΰ ΠΛΑ οέ τέτοιο ση
μείο, πού νά θεωρείται απ’ τούς θεατές βέ
βαιη ή νίκη τής <Φρονιμάδος». Τά παιδιά δμως 
τοΰ Π ΛΑ  δέν άργησαν νά στρώσουν τό παι
χνίδι τους καί νά πλησιάσουν τούς αντιπά
λους των, πού τούς είχαν αφήσει άρκετά πίσω, 
(18- 8). Τό πιο δραματικό σημείο τοΰ άγώνα 
ήταν στή μέση τοΰ τρίτου δεκάλεπτου, δταν 
τό ΠΛΑ πότε ισοφάριζε καί πότε καθυστερού
σε κατά μιά ή δυό καλαθιές. ’Αλλά μέ θάρρος 
έσυνέχισαν τόν άγώνα ώσπου κατάφεραν νά 
τούς φτάσουν καί νά έπιβάλλουν τό παίξιμό 
τους, ό Π ΛΑ  έπαιξε μέ τήν παρακάτω σύνθεση : 
Κόχειλας, Κούρτης I, Ναούμ, 1, Έρμογένης, 
Βιτζίνι, Δέτσικας.

Σ Χ Ο Λ Η  Μ Α Κ Ρ Η —Π Λ Α “ 44—13.
Ή  συνάντηση έγινε στό Πανελλήνιον καί 

τήν παρηκολούθησαν πολλοί θεαταί άνάμεσα 
στούς όποιους διακρίναμε τόν Διευθυντή μας

κ. Μπερζάν καί τόν συνδιευθυντήν μας κ. Μω- 
ραΐτην.

Ή  όμάδα τοΰ ΠΛΑ , πού ένίσχυε ό κ. ’Α γ 
γέλου, νικήθηκε γιατί οί άντίπαλοί της ήσαν 
ασύγκριτα καλλίτεροι της.

Τό παιχνίδι ήταν σκληρό χωρίς νά παύση 
νά είναι σύγχρονα καί τεχνικό. Ιδίως παρατη- 
ρήθησαν οί γρήγορες φάσεις καί στά δυό κα 
λάθια.

Δέν περιμέναμε δμως πώς ή Σχολή Μακρί 
θά χρησιμοποιούσε έναντίον μας παίκτας, πού 
δέν είναι πιά -μαθητές της.

Συγκεκριμμένα χρησιμοποιήθηκε ό παίκτης 
Θεοφάνης, τοΰ "Ομίλου ’Ανιισφαίρισης ’Αθη
νών, πού είναι άπόφοιτος τής Σχολής Μακρή.

Ή  σύνθεση τοΰ ΠΛΑ ήταν : κ. ’Αγγέλου, 
Κούρτης I, Κόχειλας, Κισκήρας II, Ναούμ 1, 
Έρμογένης, Βιτζίνι, Δέτσικας.
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