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"Ενας κόλπος άπο τούς ωραιότερους 
: της ’ Αττικής,ό 'Υμηττός yta φόντο πού 
! πέρνει στή δύσι τά πιό άπρόοπτα χρώ- 
, μαία, μιά θάλασσα μ’ ενα εντατικό γα- 
ί λάζιο και στήν αμμουδιά της σπαρμένα 
κάτι ξωτικά κινούμενα τριανταφυλλιά 

| λουλούδια.
·. Έτσι άντικρύσαμε τήν περασμένη ε
βδομάδα τίς Παιδικές Έξοχες τής Βού
λας.

Καί γιά ώρα μείνα’ 
με κυττάζοντας μέ 
3ΐ>γκινησι δλα έκεΐνα 
τά παιδάκια πού μέ 

I τίς τριανταφυλλιές πο 
δίτσες τους μας είχαν 

[ χάνει γιά μιά στιγμή 
νανομίσωμε πώςή άμ 
μουδιά είχε μεταβλη- 

I θη σ’ ενα ζωντανό θερ- 
; μοκήπιο.

Μάμήπωςήλέξι; αυ
τή δέν ταιριάζει πραγ
ματικά, στις Παιδί 
χές Έξοχες τής Βού- 

I λας;

Μήπως τά παιδάκια αύτά πού έρχον
ται νά περάσουν έκεΐ είκοσιδύο άλησμό- 
νητες ήμέρες δέν θυμίζουν τα σπανια 
εκείνα λουλούδια, στά όποΐα δίνει ό κη
πουρός τήν θερμότητα, τό φώς τήν δρο
σιά πού τούς χρειάζονται καί κατορ
θώνει νά έπιτύχη θαύματα;

'Ο εμπνευσμένος κηπουρός τών Παι
δικών Εξοχών τής Βούλας είναι τό ευ
εργετικό Πατριωτικό "Ιδρυμα, τοΰ ό-

Τά π α ιδ ιά  π ο ΰ  π α ίζ ο υ ν  στην α μ μ ο ν δ ια



ποίου ή κοινωνική δράσις, καί ή άγρυ
πνος μέριμνά του γιά το παιδί πρέπει νά 
έλκύη τήν άπέραντη ευγνωμοσύνη τής 
νεολαίας.

Σκεφθήτε, παιδιά μου, σεΐς πού μέ 
τόση άνυπομονησία περιμένετε τίς δια
κοπές, γιατί ξέρετε πώς οι γονείς σας 
δέν θά παραλείψουν νά σάς δώσουν τήν 
ευκαιρία νά απολαύσετε δλα τά αγαθά 
τής εξοχής, σκεφθήτε, τί είναι γιά τά 
παιδάκια αύτά πού στερούνται δ,τι καλά 
σεΐς άπολαμβάνετε, τδ νά τούς δίδεται 
ή ευκαιρία νά περάσουν τρεις εβδομά
δες στήν έξοχή, μέ τά μπάνια τους, μέ 
τδ καλό τους φαγητό, μέ τά παιχνίδια 
τους καί μέ τον ύπνο τους μέσα σέ κτί
ρια υγιεινά, καί κατά τέτοιο τρόπο κτι
σμένα, ώστε ό αέρας νά κυκλοφορή άπδ 
παντοΰ καί τδ άρωμα τής θάλασσας νά 
παιχνιδίζη μέ τά αγνά φτερωτά τους 
όνειρα!

’Όνειρο πού πέρνει σάρκα καί οστά 
καί ή είκοσαήμερη αύτή παραμονή τών 
παιδιών στις Παιδικές εξοχές τής Βού
λας, ύπδ τήν άγρυπνη φροντίδα τοΰ 
συμβουλίου τοΰ Πατριωτικοΰ 'Ιδρύματος 
καί τήν διαρκή καί καθημερινή έπίβλε- 
ψι τής Διευθυντρίας τοΰ Ζιρηνείου Άνα- 
ρωτηρίου καί τών Παιδικών Εξοχών 
συγχρόνως, κυρίας Γατοπούλου.

Έπισκεφθήκαμε τά πάντα, τούς κοι
τώνας τούς λουτήρας, τδ ίατρεΐον τδ Ά -  
ναρρωτήριον κι’ έμείναμε έκθαμβοι μέ 
τήν καθαριότητα καί τήν τάξι πού εβα- 
σίλευε παντοΰ. Κάθε παιδάκι καθώς μάς 
εξήγησε ή κυρία Γατοπούλου εχει τήν 
φροντίδα τής γωνιάς πού τοΰ άνήκει, 
κι’ ετσι δλα φιλοτιμοΰνται ποιδ νάχη 
τήν μεγαλείτερή τάξι καί καθαριότητα.

Τέσσαρες είκοσαήμερες αποστολές 
διαδέχονται ή μιά τήν άλλη κάθε κα
λοκαίρι, κ ι’ ετσι δύο χιλιάδες καί πλέον 
παιδάκια κάθε χρόνο φεύγουν άπδ κεΐ, 
μέ μερικά κιλά πάρα πάνω, μέ μαγου-

λάκια ροδοκόκκινα, μέ ματάκια γεμάτα 
φώς καί χαρά καί μέ τίς καρδούλες 
πλημμυρισμένες άπδ μιά απέραντη ευ
γνωμοσύνη γιά τδ καλδ πού τούς χα
ρίζουν.

Τά παρακολουθήσαμε έ'να ολόκληρο 
απόγευμα, τά είδαμε νά παίζουν στήν 
αμμουδιά, τά είδαμε νά συγκεντρώνον
ται κατ’ ομάδας καί νά παρίστανται μέ 
σεβασμδ στήν υποστολή τής σημαίας 
μας, τά εί'δαμε νά παρελάσσουν ένα ενα 
καί νά παραλαμβάνουντά πιατάκια τους 
γεμάτα άπδ μιά άφθονη μερίδα φαγητό 
καί νά εγκαθίστανται επειτα στήν υπαί
θριο τραπεζαρία τους γιά νά γευματί
σουν, τά ακούσαμε νά τραγουδούν μέ 
εύθυμία, νάγελοΰν ελεύθερα καί α̂ σθαν- 
θήκαμε μαζύ τους τήν υγεία νά εισορμά 
άκράτητη στά παιδικά τους κορμιά.

Καί φεύγοντας άπ’ έκεΐ μιά θερμή 
εύχή διαγράφηκε στή σκέψι μας. ’Άς 
έχουν γειά δσοι προσφέρουν Ιστω καί 
τδ έλ,άχιστο γιά τήν ύγεία τών παιδιών 
μας, γιατί άπδ τά σημερινά αύτά παι
δάκια θά ξεπεταχθή ή αυριανή νέα 
γεννεά.
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Ή μικρή αύ ιή  αίθουσα δέν έκαμε καί μεγά
λη έντύπωσι στό Φάνη.

Στή μέση, σέ μιά βιτρίνα, ήσαν πέτρες σέ δι
άφορα σχήματα καί στούς τοίχους αγγεία μέ 
σχέδια πολύ άπλά.

—Δέ σού χτυπούνε στό μάτι, καθώς βλέπω, 
γιατί; Τά φτωχά αυτά αντικείμενα είνα ι όμως 
τά παληόιερα πού βρέθηκαν στήν 'Ελλάδα κ ι’ 
έχουν μεγάλη σημασία γιά τήν ιστορία τής τέχ
νης. Κύττα τούτες τίς πέτρες μέ τό μακρουλό 
σχήμα και τή μυτερή άκρη. Αύτές ήσαν τά μόνα 
εργαλεία τοϋ πρωτόγονου ανθρώπου καί τά μόνα 
διτλα του. Ή  έποχή αύτή λεγόταν Λ ιθική. Ό  
χαλκός ό χρυσός και τό σίδερο δέν είχαν άκόμη 
βρεθή καί μόνο μέ τίς πέτρες καί τό χώμα έ
φτιαναν οί άνθρωποι ο,τι τούς χρειαζόταν. Στήν 
άρχή, τις πέτρες, τίς έδεναν έτσι ασκάλιστες κ ι' 
ακατέργαστες σ’ ενα ξύλο καί μ ’ αύτές σκότω
ναν τά ζώα ή έσκαβαν τή γή γιά νά βγάζουν

Ή πρώτη αύτή έποχή λεγόταν Παλαι
ολιθική καί δείγματά της δέν εύρέθηκαν στήν 
'Ελλάδα.

— Πού εύρέθηκαν θεία μου ;
— Στήν Ευρώπη, παιδί μου... Μέσα σέ σπή

λαια πού ήσαν τότε ή μοναδική κατοικία τοΰ 
ανθρώπου. Έ κε ΐ βρέθηκαν χαραγμένα καί ζω 
γραφισμένα σιούς τοίχους περίφημα σχέδια πού 
τά θαυμάζει σήιιερα όλος ό κόσμος. ’Άλογα πού 
τρέχουν, ζ οα πού πίνουν νερό, κυνήγια, πληγω
μένα θηρία, καί τόσες άλλες σκηνές ολοζώντα
νες, παρμένες άπό τή φύσι, γεμάτες κίνησι καί 
φυσικότητα.

Ή τέχνη αύτή λέγεται « 'Η  Ζωγραφική τών 
Σπηλαίων» καί οπως σου είπα, ε ίνα ι όνομα- 
ατή.

Ή φαντασία τοΰ Φάνη είχε κεντρισθή. Τό 
ενδιαφέρον του είχε ξυπνήσει κ ι’ έγώ ενθουσι- 

, ασμένη εξακολούθησα.
—Σκέψου, Φάνη μου, πόσο έμφυτη ε ίνα ι στόν 

άνθρωπο ή τέχνη άφοΰ άπό τότε, πού δέν είχε 
άκόμη κτίσει μία κατοικία, αισθανόταν τήν ά- 
γάγκη νά δίνη μορφή καί έκφρασι στή φύσι πού 
έβλεπε γύρω του, στά θηρία πού φοβόταν, στούς 
κινδύνους πού τόν περικύκλωναν. Φαντάσου 
τόν πρωτόγονο άνθρωπο, Φάνη, μέσα στό σκο
τεινό σπήλαιό του, κάτω άπό τό άχνό καί τρε- 
μουλιαστό φώς τοϋ λυχναριού του, νά προσπα- 
(Β) νά χαράξη στούς τοίχους τούς ταράνδους, 
τά Μαμούί)· καί τά άλλα πρωτόγονα ζώα πού 
χάθηκαν ύστερα μαζί μ’ αύτόν. "Ισιος νά 
νόμιζε πώς έ’τσι τάκανε άκίνδυνα κ ι’ άνί- 
κανα νά τόν βλάψουν. Γ ιατί πρέπει νά 
ξέρης, Φάνη, πώς στήν άρχή της ή Τέχνη ήταν

έκδήλωσι κάποιου φόβου μιάς δεισιδαιμονίας 
ενός θρησκευτικού συναισθήματος. 'Αργότερα 
έγινε μιά διακοσμητική ανάγκη.

— Πότε θεία;
— Νά κύτταξε τούτα τά πέτρινα εργαλεία... ό 

άνθρωπος τώρα πιά ε ίνα ι προχωρημένος. Βρι
σκόμαστε στή Νεολιθική έποχή. Δεν μεταχειρί
ζεται άκατέργαστο τό λιθάρι, ιό κάνει λείο καί 
αστραφτερό καί κάποτε τό στολίζει καί μέ καμ- 
μιά γραμμή.

— Νά καί μιά τρύπα ! τί τοΰ χρησίμευε ;
—Μ’ αυτήν έδενε τά ξύλο στό εργαλείο του. 

Καί άναλόγως στή θέσι πού έπερνε τό ξύλο, 
στήν άκρη ή στή μέση κτλ. ή πέτρα γινόταν πε
λέκι φτιάρι, ξυνάρι ή καί μαχαίρι. Μ’ αύτήν κυ- 
νηγοΰσε, έ'σκαβε τή γή, έκοβε τά ξύλα καί σκό
τωνε τούς έχθρούς του καί τά θη}ία... άλλες 
λεπτότερες καί πιό μυτερές πέτρες τοΰ χρησί
μευαν γιά ξυράφια κ ι’ άλλα εργαλεία χρήσιμα 
γ ιά  τήν τ>υαλέττα του.

— Πόσο μέ συγκινεΐ, θεία  μου. ή ποοιτη αύτή 
προσπάθεια τοΰ ανθρώπου. Π?ς μου κ ι’ άλλα 
γ ι ’ αύτήν τήν εποχή. Πότε υπήρξε ;

—Σέ πολύ παληό καιρό, Φάνη. Ή  άρχή τής 
λίθ ινης εποχής δέ μ.τοφεϊ βέβαια νά όρισίίή γ ι
ατί συμπίπτει μέ τήν άρ} ή τοΰ ανθρώπου’ μά 
τό τέλος τη ; ε ίνα ι περί τό 4000 — 3000 π.χ. τόν 
καιρό πού άνακαλύπτεται ό χαλκός καί τό χρυ
σάφι καί πού αρχίζει ή Κρητομυκηνα'ίκή τέχνη 
πού λέγεται καί χαλκή έποχή.

—Πές μου τώρα γιά τά άγγεία , θείτσα, πού 
ε ίνα ι τριγύρω είνα ι κ ι’ αύτά νεολιθικής εποχής;

— Ναί βρέθηκαν στή Θεσσαλία, έκεΐ πού βρέ
θηκαν τά περισσότερα ίχνη νεολιθικής εποχής 
στήν "Ελλάδα. Τοΰτα εδώ ε ίνα ι παληά γ ι’ αύτό 
ε ίνα ι και λίγο άκαλαίσθητα. Μά άπό τότε αρχί
ζει ή άνάγκη νά τά στολίζουν... 2τήν άρχή τά 
σχέδια αίναι γραμμές άπλές—κύταξε έδώ—γεω
μετρικά σχήματα, ζίγχ-ζάγκ, καμπύλες γραμμές, 
έ'λικες κτλ... Δές τά σχήματά τους... Γαβάθες, · 
μεγάλα παράξενα σχήματα... νά καί λυχν/ίρια,

—Νά κι’ ένα άγαλμα πέτρινο, θεία μου, δέν 
έχει μάτια καί μύτη...Μόλις όιακρίνεται τό πρό
σωπο.

— Ε ίνα ι ή πρώτη προσπάθεια τοΰ ανθρώ
που, Φάνη [ίου, πού οπως είπες, τόσο σέ συγ- 
κ ινε ϊ' ένα σώμα πλακωτό, κάτι τΐ εξέχει ά ιό  
πάνω πού παρίστανε τό κεφάλι καί δυό χέρια 
πλάγια απλωμένα ή σταυρωμένα στό στήθος. 
"Ετσι άρχισε ή γλυπτική· άργότερα 6μα)ς είδες 
πού έφτασε. Θυμήσου τ ’ άριστοιργήματα τοΰ 
Φειδία. "Ελα τώρα στήν πιό έξω αίθουσα... Έδώ 
είνα ι άγγεία  χαλκής εποχής άπό τά νησιά τοΰ 
Αιγαίου. Κύταξε πόσο πιό τελειοποιημένα είνα ι
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«α ί στό ψή.ιιμο καί στό  σχέδιο.

— Έ να ς  ψαράς, θεία , πού κρατεί ψάρι* ! 
Κύτταξε ένα μεγάλο μάτι πού εχ ε ι! Π ιάνει δλο 
του τό «άγουλο.

—Ναί αύτό ε ΐνα ι όνομαστό αγγείο. Βρέθηκε 
στή Μήλο κ ι’ ε ίνα ι άπό τά σπάνια ποϋχουν δι- 
ακοσμηθή μέ ανθρώπινες μορφές. Και τώρα πρίν 
βγούμε άπό δώ μέσσ,Φάνη,πές μου ποιες εποχές 
είδαμε έδώ.

—Τήν παλαιολιθική ποΰ, μοΰ είπες μά δέν τήν 
είδαμε, γ ιατί δέν εύρέθηκαν ’ίχνη της στήν 'Ελ
λάδα, τή νεολιθική μέ τά ευρήματα τής Θεσσα
λίας καί τήν χαλκή σέ τρεις εκδηλώσεις της στήν 
Κρητική τέχνη, στή Μυκηναϊκή καί τόν ϊδιο κα ι
ρό στή τέχνη πού άναπτύχτηκε στά νησιά τού 
Αιγαίου καί στήν άλλη Ελλάδα.

—Μπράβο, Φάνη, έσύ τάπες σάν δάσκαλο;·. 
Αύτή είνα ι προϊστορική τέχνη πού τήν λένε ετσι 
γ ιατί δέν τήν ξέρομε άπό τήν ιστορία κ ι’ άπό 
τά γραπτά μνη ιε ία  - πού δέν υπήρχαν τότε ή 
κ ι' άν υπήρχαν δέν έδιαβάστηκαν άκόμη άλλά 
άπό τά ’ίδια τά ευρήματα τη ;. "Υστερα μαζύ μέ 
τήν άνακάλυψι τοΰ σιδήρου άρμζει ή καθαρώς 
’Ελληνική τέχνη, ή σιδηρά εποχή δπως τή λένε. 
Τότε αί'· είχαν κατεβή οί "Ελληνες στήν 'Ελλά
δα . .  . Τώρα ί)ά βγούμε πάλι στό διάδρομο καί 
θά  μπούμε άπό μιά άλλη πόρτα νά δοΰμε τήν 
Έ λ 'η ν ικ ή  τι^χνη.

—Μά κείνη ή πόρτα έκεϊ κάτω πού πάει ;
—Τίποτε δέ σοΰ ξεφεύγει βλέπω, Φάνη. Έ κεϊ 

έχει μερικά άντικείμενα Α ιγυπτιακή; τέχνης πού 
άπέφυγα νά σοΓι τά δείξω γιά  νά μή διακοψου- 
μέ τή σειρά μας. Ά ς  κάμωμε κ ι’ έκ ϊ μιά μι 
κρή έπίσκεψί άφοΰ επιμένεις.

Μπήκαμε μέσα. Οί παράξενοι χάλκινοι Λεοί μέ 
τά κεφάλια τοΰ γερακιού καί μέ τις μορφές δια
φόρων ζιόων, μας κύτταζαν αυστηρά. Ό λα  έκεϊ 
μέσα ήσαν σοβαρά καί σκυθρωπά. Φαινόταν πώς 
ήταν ένα κομμάτι ξένο μεσ’ τό 'Ελληνικό μου
σείο.

— ’Αλήθεια, θεία μου, δέ μοιάζουν μέ τήν δι
κή μας τέχνη. ”ϋχουν κάτι άλλοιώτικο.

Ή  Αιγυπτιακή τέχνη, Φάνη, πού άρχισε πολλά 
χρόνια πρίν άπό τή δική μας συμπίπτει λίγο μέ 
τή Μ ινωϊκή έποχή.Φαίνεται μάλιστα πώς ή Κρήτη 
χαίήΑΐγυπτος είχαν έμπορικέςσχέσεις γιατί βρέθη
καν Κρητικά αντικείμενα έκεϊ πέρα και πάλι στήν 
Κρήτη Αιγυπτιακά. Ή  Αιγυπτιακή τέχνη είνα ι 
μία άπό τής σπουδαιότερες τέχνες τοϋ κόσμου. 
Ή  σοβαρότης καί ή έπισημότης πού βλέπεις κα
θώς καί ή ελλειψ ις φυσικότητος οφείλονται στή 
θρησκευτική μορφή τής τέχνης . . .  Τήν τέχνη 
δηλαδή τήν κανόνιζε ή θρησκεία δέν είχε δική 
της έλευθερία. ’Έχει δμως δτως βλέπεις μεγαλο
πρέπεια καί εκφράζει τήν δύναμι καί τήν αιωνιό
τητα.

— Ό πως καί οί Πυραμίδες, πρόσθεσε ό Φάνης.
—"Α ! βλέπω πώς ξέρεις κάτι κ ι’ άπό τήν Α ί

γυπτο. Τ ί ήσαν οί Πυραμίδες ;
—Τάφοι τών Φαραώ τών βασιλέων τής Αίγυ

πτου . . . Τούς έκαναν μούμιες καί Ιούς έβαζαν 
έκεϊ μέσα κι’ έλεγαν π ώ ; ή ψυχή τους έρχεται 
καί τούς βρίσκει καί ζοΰν πάλι μέσα στόν τάφο..

—Θές νά δή; μιά μούμια... Έ λα έδώ !
Ό  Φάνης στάθηκε λίγο ταραγμένος μπροστά 

στή μούμια. Κύτταζε τά πολύχρωμα κ ι’ όλοζω-

γράφιστα περιιυλίγματά της, τή μάσκα τη ; κι’ 
δλό μοΰλεγε καί μοΰ ξανάλεγε.

—Μά άλήθεια κάτω άπό αύτά τά πανιά είναι 
ό πεθαμένος ;

•— Καί βέβαια, Φάνη. Καί διατηρείται μάλι
στα θαυμάσια μέ τά πβρίφηαα βότανα πού μόνο 
οί Α ιγύπτιοι ήξεραν. Δέ σού φαίνετα ι δμως πώς 
άργοΰμε έδώ μέσα;

—’Αλήθεια, θεία  μου, πάμε νά δοΰμε τήν Ε λ
ληνική τέχνη πού είνα ι πιό χαρουμένη.

—Πάμε, μικρό Ε λληνόπουλο... Αύτό ήταν 
ιιοναχά μιά παρένθεσις πού θά μάς χρησιμεύση 
ίσω ς παρακάτω.

ΣΟΦΙΑ ΜΑΚΡΟΕΙΔΗ ΠΑΠΑΔΑΚΙ

’έΆνέκδοζα
"TJiBoarzn αφιλοκέρδεια

Μιά μέρα π ' ύ ό κύριος Παραλής εκανε τόν 
συνειίΗσμένο του περίπατο στή δενδροστοιχία 
βλέπει έναν κουρελή νά πέφτη άπάνω του και 
νά τόν άγκαλίαζει σάν τρελλός. Δέν δυσκολεύε
ται ν ’ άναγνωρίση έναν παλιό συμμαθητή το» 
«α ί συγκινειται πολύ μέ τό φτωχικό του ντύσιμο.

—Στάσου τοΰ λέει νά σοΰ δώσω κανένα κα
τοστάρικο, γιατί δέν μπορ ό νά βλέπω έναν πα
λαιό μου φίλο νά δυστυχή.

—Ό χι, οχι φίλε μου, δέν εννοώ νά ένο^ληθής 
γ ιά  μένα. Θά θυμώσω.

Καί τόν άφήνει βιαστικός. Δέν είχε προχω- 
ρήση λίγα βήματα πού ό κ. Παραλής συνεχίζον
τας τόν περίπατό του σκέπτετα ι: «Υ πάρχου 
λοιπόν άκόμη φιλότιμοι ά\θρωποι».

Άλλά δταν κάθεται σ ’ ένα καφενείο και περ- 
νε ι ένα καφέ αντιλαμβάνεται λ ιγάκι άργά πως 
τό πορτοφόλι του είχε κάμει φτερά.

—Ά ! τόν παλιάνθρωπο φωνάζει μοΰ έκλεινε 
τό πορτοφόλι τήν &>α πού μ’ έσφιγγε στήν αγ
καλιά του.

Οικειόζης
Ό  Αύτοκράτωρ Αύγουστος έδέχετο με 

προθυμία νά τρώγη εις οποίον δήποτε άπο 
τούς ύπηκό >υς του, τόν καλοΰσε είς γεϋμα

Μία μέρα κάποιος τόν προσκάλεσε 
καί τοΰ προσέφερε ενα λιτότατο γεϋμα.

'Ο Αύτοκράτωρ δέν έδειξε καμμιά έκπλη
ξι, φεύγοντας δμως παρετήρησε:

«Δέν ήξερα δτι είμαστε τόσο φίλοι!»
"8νας δικασζης

Μιά φορά πού ό ’Αριστείδη; έδίκαζε μια υπό- 
θεσι αύτός πού έπρόκειτο νά δικασθή για να 
τόν πάρη μέ τό μέρος του άρχισε νά τοΰ μιλή γιο 
δλο τό κακό πού ή άντίθετη μερΐς είχε κάμει 
στόν ’Αριστείδη, άλλ ’αύτός έσπευσε νά τόν δια- 
κόψη καί νά τοΰ πή; «Φίλε μου ή δική σο» 
ύπόθεσις δικάζεται καί οχι ή δική μου».

Ή Κλυτία ήταν νύμφη. Είχε πόδια μι
κρά γιά νά χορεύει καί χείλη κόκκινα γιά νά 
γελα. Ήταν πλασμένη γιά χαρά, καί ή καρ
διά της ήταν λαφρειά, φώς γεμάτη.
[ Ό Πάν τής έλεγε τά πιό γλυκά του τρα
γούδια, ό Ζέφυρος επαιζε μέσ’ στά χρυσά 
ίης μαλλιά, τά φύλλα τή χάϊδευαν, στό πέ
ρασμά της, παντοΰ ξυπνούσαν χαμόγελα ο
πού διάβαινε ή νεράιδα.

Μιά μέρα σώπασε τό γέλιο της καί σάν 
νά ερημώθηκε ή φΰσις. Τά δέντρα, τά πο
ταμάκια, τά ζώα τήν άποζητοϋσαν, τή γύ- 
Ιναν παντοΰ, άκροάζουνταν μήν άκοΰσουν 
το λαφρύ της βήμα, τήν τραγουδηστή της 
ρνή . . .  Μά ή Κλυτα είχε γίνει άφαντη. 
Τόσο μικρή, κ ι’ δμως τόση μοναξιά ά'φηνε 
ώω της !

Κάποτε πέρασε ενα σοΰσουρο στό δάσος: 
Τήν βρήκαν τήν Κλυτία ! Τήν είδε δ Πάν, 
ιιόνη, γονατισμένη στό χορτάρι, τά χέρια 
Ιίαυρωμένα, τό πρόσωπο σηκωμένο στόν οΰ- 
ιανό, σάν σέ έκστασι. Άπό πάνω περνοΰσε 
ί Φοίβος στό άρμα του, καί οί αχτίνες του 
ίκεφταν ολόχρυσες στή γονατισμένη της 
ιορφή, καί έκαμναν τά μαλλιά της ν’ ά- 
οιράφτουν σάν φλόγες.

Καί τότε γέλιο πνιγμένο ακούστηκε σ’ 
)h\ τή φΰσι, τά κλαριά έτρεμαν, τά νερά 
ίουδούνιζαν, δλοι, ζώα, νύμφες, δέντρα, πο- 
ιίμια, δλοι γελούσαν ξεκαρδίζουνταν : Ή  
ίΐντία ! ή μικρή, ασήμαντη, λαφρόκαρδη, 
«φρόμυαλη Κλυτία, άγαποΰσε τόν Άπόλ- 
ωνα! τόν λαμπρό Θεό ! — Έδώ. έκεϊ, παν
ιού ξεσποΰσαν γέλια, ό ενας τό μετάλεγε 
ιόν όίλλο, δέν έμενε κανείς νά μήν τό μά- 
ει, κανείς νά μή γελάσει μέ τό πρωτάκου- 
πο αύτό νέο, πώς ή Κλυτία είχε δή τόν Ά 
πλωνα, καί πώς στήν ξένοιαστη της καρ- 
ιά ειχε ξυπνήσει ή αγάπη...
[... μάήταν αλήθεια γιά νά γελάς !... άγά- 
ιΐ) γιά κείνον, τόν πιό ακατάδεχτο, τόν πιό 
Ερήφανο, τόν πιό χαδεμένο τών θεών τοΰ 
)Μμπου !
, Μόνη ή Κλυτία δέν άκουγε τά γέλια, 
»νη εκείνη δέν ειχε μάθει τί γίνουνταν 
»(>ω της.

Υ Π Ο  K A S  Α Α Ε Β . Π Α Μ Λ  Α Ο ΙΤ Ο Υ Λ Ο Υ

Σιωπηλή, άφηρημένη κΰτταζε τόν ουρα
νό, καί δταν έβλεπε τις πρώτες αχτίνες τοΰ 
ήλιου νά ξεπροβάλουν, έλαμπε τό πρόσωπο 
της, τά χείλια της χωρίζουνταν, τά χέρια 
άπλώνουνταν, σάν λουλούδι πού ανοίγει τά 
πέταλα του τήν αυγή...

Καί δλη μέρα έ'μενε έτσι. κυττάζοντας τό 
φλογερό άρμα νά περνά αδιάφορο πάνω απ’ 
τό κεφάλι της, καί λές καί λίγο άπό τό φώς 
του πήγαινε καί φώλιαζε στά μαλλιά της, 
καί τά μεταμόρφωνε σέ φλόγες ζωντανές 
γύρω στήν άκίνητη μορφή της.

Γελούσαν δλοι γύρω της, μά ή Κλυτία 
τρώγουνταν άπό τήν μεγάλη της άγάπη. Τό 
κορμί της έλειωνε, ή δψις της χλώμιανε, τά 
χέρια της γίνουνταν διάφανα, μόνο τά μαλ
λιά της βαρυά καί ολόχρυσα θύμιζαν άκόμα 
τήν χαρούμενη νύμφη.

Καί μιά μέρα χάθηκε ή Κλυτία. 'Όταν 
φάνηκε ό ’Απόλλων στόν ουρανό, δέν ήταν 
πιά ή μικρούλα νεράιδα νά τόν περιμένει μέ 
τ ’ απλωμένα χέρια. Στή θέσι της δμως φύ
τρωσε ένα λουλούδι χρυσό σάν τά μαλλιά 
της, πιστό σάν τήν καρδιά της.

Σήμερα τό λουλούδι αύτό τό λέμε ήλιο, 
γιατί γυρίζει καί κυττάζει τόν ήλιο μόλις 
φανεί, καί γέρνει τό κεφάλι μόλις σβύσει ή 
λάμψι του, λές καί άκόμα τώρα καίει ή ά
γάπη τής Κλυτίας μέσα του.

Sioyinh μιά φορά
Ό  Θεμιστοκλής είχε έ'να γυιό, ό όποιος 

κατεχράτο τής αδυναμίας τής μητέρας του.
— Αύτός ό μικρός πού βλέπετε εδώ, είπε 

μιά φορά ό Θεμιστοκλής γελώντας πρός 
χ θ ύ ς  φίλους του, διευθύνει τήν Ελλάδα.

Καί βλέποντας τήν άπορία τών φίλων 
του εξηγήθηκε:

— Άπλούστατα ό γυιός μου διευθύνει 
τήν μητέρα του, ή μητέρα του μέ διευθύνει 
εμέ τόν ίδιον, έγώ διευθύνω τούς ’Αθη
ναίους καί οί 'Αθηναίοι διευθύνουν τούς 
"Ελληνας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ  
'Ένα ατοίχημα,

Ό  κ. Γ ου ΐλ ιαμ  ’'Αλκίνοον έβγαλε άπό  
την τσέπη τον ενα φύλλο μπλε χαρτιού και 
τό άκονμπησε επάνω οχο τραπέζ ι μπροστά.
μας .  , e

Τά δύο ξαδέλφια  μου  δ Ρολάνδος και ο 
Άλφρέδος έρριξαν μ ιά  γρήγορή μα τ ιά  καί 
καθώς έδειξαν καί οί δύο μεγάλη έκπληξι 
έπληο ίασα κ ι ’ έγώ κ ι ’ έκύτταξα.

Τδ χαρτί ηταν ενα τηλεγράφημα σταλ
μένο άπό την Νέα Ύ ό ρ κ η  και έγραφε μ ό 
νον τις δυδ αύτές λέξεις : *· All r i g h t » (*).

’Ακολούθησε μ ία  μ ικρή  σιωπή. Έκντ-  
ταζα  τούς τρεις νεονς κι επροσπαθονοα  να 
καταλάβω τ ί εξέφραζε η φυσιογνωμία τον 
■καθει ός.

Τδ πρόσωπο τοϋ κ. "Αλκίνοον ηταν μ α 
κρουλό μέ μ ιά  εκφρασι σκληρή σωστή φ υ - 
σιογνωμία  ’Αμερικανού, μέ μπλε μά τ ια  και 
πεταχτό σαγόνι πουδειχνε ενεργητικότητα.

Ό  ξάδελφος μου  Ρολάνδος Παζέ ειχε 
ενα κανονικό πρόσωπο μ ιά  εκφρασι γλυκειά 
στδ βλέμμα και μολονότι δέν είχε τδ α θ λη 
τικό παρουσ ιαοτ ικό τοϋ ’Αμερικανού έδινε 
στους άλλους την έντύπωσι δτι ήξευρε νά 
είνα ι ατάραχος μπρός  στόν κίνδυνο κα ι νά 
μη  τά χάνη ποτέ.

Ή τα ν  άπό τους καλλιτέρους άεροπόρονς  
και είχε δ ιορ ιοθή  καθηγητής  στό ’Αερο
δρόμιο  τοΰ Μπουρζε, ο δε αδελφός του 
’Αλφρέδος μ ικρότερος καχά ενα χρόνο τοΰ 
έμοιαζε καταπληκτ ικά . Είχε τήν ίδ ια  φυσ ι- 
ογνωμία, τήν ίδ ια  εκφρασι κα ι ακόμη και 
στις κ ινήσεις μο ιάζανε σάν δ ίδυμοι

Τούς αγαπούσα κα ι τούς δυό σάν νάταν  
αδέλφια μου  και ε ίχαμε συνδεθή πολυ ίδ ί- 
ωζ άπό τόν καιρό πού ζοϋοα μα ζυ  τους και 
μουχε πολλές φορές δοθή  η ευκαιρία να ε
κτ ιμήσω  τόν χαρακτήρα τους.

Αισθανόμουνα επ ίσης μεγάλη εύγνωμο- 
ονντ) γ ι* αυτούς, γ ιατ ί άτιο τον καιρό τιον 
εϊχα χάσει τούς γονείς μου και ε ιχα μει-

(* ) All r i g h t :  αγγλιοτί—-πολν καλα.

νει δρφανος μοϋ ε- 
φέροντο μέ τήν με- 
γαλείτερη καλωσύνη.

’Από τήν εποχή  
πού ή μητέρα μου ε ί
χε μείνει χήρα και θ ’ 
αναγκαζόταν νά μον  ̂ _
διακόψη τις σπονδές μου όΡολάνδος τής tlfl 
γράψη νά μέ στείλη σ ’ αυτόν νά καΰψά 
μα ζν  τονς κ ι ’ ετσι χάρις στήν καλωοι)η 
τοΰ ξαδέλφου μου μπόρεσα  νά έξακοϊον 
θήσω  τις σπονδές μου καί νά γ^αφώ 
Πανεπιστήμιο.

Ό  άλλος μου έξάδελφος δ Άλφρέδος ι\ 
τ αν άριστος μηχανικός, άλλά δέν είχε κα
τορθώσει άκόμη νά βρή μ ιά  καλη 
πρός μεγάλη λύπη τον Ρολάνδον. ^

Μιά μέρα γνωριστήκαμε μέ τόν Γονι\ 
λ ιαμ ’Αλκίνοον ενα νεαρό ’Αμερικανό πΛ 
ή τ α ν  γυιός ενός μεγάλου βιομηχάνον 
είχε σταλή άπό τόν πατέρα του στήν Μ 
ρώπη γιά νά δ ιαπραγμα τευθ ε ΐ  κάποια φ 
πορ ική  ϋπόθεο ι.  = ^

Ό νεαρός ’Αμερικανός πού είχε εκτίμη
ση άμέσως τόν ’Αλφρέδο τοΰ επροτεινε 
δουλειά στόν "Αγιο Φραγκίσκο στο γρα
φείο ενός πολυεκατομμνρ ιούχου όνόμαι 
Γουέμπς. Τοΰ είχε γράψει και τό λακυΜ* 
τηλεγράφημα ήταν ή άπάντησ ις  πού εί)|
έλθη. .

'Ο Άλφρέδος έκύτταξε τόν ’Αλκίνοο* 
καί τοΰ ε ί ιε λιγάκι στενοχωρημένος :

— Τώρα τΐ πρέπει νά κάμω  ;
Ό  ’Αμερικανός έδειξε τό ρολόγι·
— θ ά  φύγετε άμέσως γιά τη X άβοη,εϊ$ 

και θ ά  πάρετε τό πρώτο πλο ίο  γιά τη Λ 
Ύ όρκη ,  γ ιατ ί έγραψα στόν κ. Γουέμπς^ 
μπορε ίτε  ν ’ άναλάβετε υπηρεσ ία  σε 
πέντε μέρες.

— Μά, αυτό τό τηλεγράφημα είναι » 
πως πολύ λακωνικό, παρετήρησεν ο 4 
φρίδος . Αέν ξέρω καλα καλα τι θεοι 
αύτή πού μοΰ προτείνετε. Τι κάνει avtdq 
κ. Γουέμπς ; Πώς έχει τόση πεποίθηαι 
θά  τόν Ικανοπο ιήσω ;

— ’Εχετε δσα χρήματα  χρε ιάζοντα ι  ; διέ- 
χοψεν ό ’Αλκίνοον.

—’Έχω γιά τόν ναύλο μ ο υ , άλλά δχι πε- 
(μοοότερα . . .

—Καλά, διέκοψε πάλ ιν  ό ’Αμερικανός 
μη ακοτίζεσθε γιά τ ίπ ο τ ’ άλλο.

-Ά λ λ ά  . . .
— ‘Αλλά ; πάλ ι «άλλά> ! Μέ τά «άλλά»  

fiv πάει κανείς μπροστά . Ό  κ. Γουέμπς  
ιΐναι ενας άνθρωπος τής δουλειάς. Σήμερα  
ιμπορεύεται μπααπάκ ια ,  αύριο βάζει μπρός  
οΛηρόδρομο δικό τον, μεθαύρ ιο  θ ' άγορά- 
01} πηγές πετρελαίων στήν Ά σ ία  ή μεταλ
λείο χρυσού στή Νότιο Α φρική . Αυτή τή 
οηγμή έχει καθώς φαίνεται ανάγκη ενός 
ΙΓάΜον μηχανικού είδ ικοΰ γιά ασύρματο τη 
λέγραφο, σας έσύστησα γιατί έξετ ίμησα τήν 
ί;ία σας μοϋ φαίνεται πώς δέν χρειάζεσθε  
mots περισσότερο γιά νά κάμετε τήν τύχη 
οας. Άλλά σεΐς οι Γ  άλλοι δέν ήσασθε τολ
μηροί είοθε λίγο δνειροπόλοι. ’Ά ν διορθώ- 
ηιε αύτό σας τό ελάττωμα θ ά  είχατε με- 
ΐίΐες έπιτνχίες στή ζωή σας !
[ Ένώ ό ’Αλκίνοον μιλούσε έγώ παρακο  
Ιθ!)#οϋσα κρυφά τόν Ρολάνδο. ”ΙΙξενρα  
udd τόν χαρακτήρα τοΰ ξαδέλφου μου κα'ι 
teowa βέβαιος πώς δέν θ ά  άφηνε τόν 
ΤΑμερικανό χωρίς άπάντησι.
] — Μ‘άλλα λόγια, ε ΐπ ε , θεωρείτε τούς 
ονμτατριώτας σας ανώτερους άπό τούς 
Γάδους ;
I — Αέν φθάνω ώς έκεΐ λέω μόνον πώς  
\te* είοθε άρκετά τολμηροί.
I Ό Ρολάνδος έσηκώθηκε κ ι ’ άρχισε νά 
ίψατίζη μέ τά χέρια σταυρωμένα π ίσω  
οχψ πλάτη του. 'Ύ ο τ ΐρ α  άπό λίγη ώρα 
οιάϋηκε απότομα μπρός  στόν ’Αλκίνοον 
Μι τοϋ εΐπε :

—Εισθε ’Αμερικανός δέν ε ίνα ι έτσι ; 
—Μάλιστα.
"Ακόυσα νά λένε πώς οί ’Αμερικανοί 

ρ/αποίν πολύ τά στο ιχήματα.
—’Ακριβώς δπως τό λέτε είπεν ό ”Αλ- 

ινοον, έχετε νά μοϋ προτείνετε κανένα 
ηοίχημα;
— ’Ίσως, άλλά πρώτα θ ά  μοΰ επιτρέψετε 

κα έρώτησι. Ποιός ε ίοθε ;
—ΤΙοϊος ε ί μ α ι ;
—Ναί πρόκειτα ι γιά τό στο ίχημα, τί ήλ- 
lie νά κάμετε έδώ ;
— Νά παρακολουθήσω  μερ ικές δουλει- 

ί, yia νά γυρίσω στή Νέα Ύ ό ρ κ η  καί νά 
ιοδ άναθέση ό πατέρας μου τήν διεύθυνσι

ενος απο τα εργοστάσιά μας.
— Πόσων ετών ε ίσθε  ;
— Ε ίκοσι πέντε.
— 'Ωραία, έχομε τήν ίδ ια  ηλικ ία λοιπόν, 

δ άδελφός μου ε ίνα ι νεώτερος κατά ένα 
χρόνο. Δηλαδή είμαστε ισόπαλοι. ’Άς βά- 
λωμε αύτό τό σχοίχημα ; ποιός άπό τούς 
τρεις μα ς  θ ά  μπορέση νά δ ιαπρέψη σέ δ ιά 
στημα ενός χρόνου.

'Ο ’Αλκίνοον ενθουσιάστηκε.
— Θαυμάσια !  έφώναξε, δέχομαι, δποιος

. . . ή το ν  κα& ηγητής στό ’Α εροδρόμιο το ν  
Μ πουρζε

μπορέση  νά έχη τή μεγαλείτερη επιτυχία. 
Τί είνα ι τό στο ίχημα μας ;

— 100.000 φράγκα.
— Τά έχετε;
— ”Οχι καί σεΐς κ. 'Αλκίνοον ;
— Ου τ' έγώ... φυσικά ό πατέρας μου...
— Λοιπόν στο ιχηματ ίζομε 100.000 

φράγκα πού δέν τά έχομε κανείς άπό τονς 
τρεις μας καί θά  χρε ιασθή νά τ ’ άποκτή-  
σωμε μέ τήν ικανότητα μας σ’ ενα χρόνο.

— Δέχομαι, ε ίπεν δ Άλφρέδος.
— All r i g h t ,  έπρόσθεσεν ό ’Αμερικανός 

κα ί ποΰ θ ά  συναντηθούμε τίς 30 ’Απρι
λίου τοΰ ερχομένου έτους ;

— Στό  ξενοδοχείο « Λουτέτοια».



— Σύμφωνο ι τ ις 30 ’Απριλ ίου οτϊς 8 τό 
βράδυ. (

Οί τρεις νέοι άποχα ιρετ ίοθηκαν με μ ιά  
θ ερμή  χε ιραψ ία και δταν δ ’Αμερικανός ’έ 
φυγε ε ίπα  α τδν έξάδελφο μου  I

— Ρολάνδε,π&ς μπόρεσες κ ι ’ εβαλες τέ
τοιο στο ίχημα ; ”Αν χάσης και δεν εχεις να 
δώαης τδ ποσο ;

— Μη φοβάσαι, Ζεράρ, μοΰ εϊπε. ’Άν  
δεν πετύχω στη ζωή δεν θάχη  επ ιτυχή ουτε 
δ ”Αλκίνοον, άν δμως αυτός κερδίση  τότε 
θ ά  ε ΐνα ι αδύνατον νά μήν εχω κερδίση κ ι ’ 
εγώ.

— ”Αν σ’ ακούε κάνεις θ ά  ελεγε πώ ; εχεις 
ήδη καταστρώση τά σχέδια σου, παρετηρη-  
σεν δ Άλφρέδος.

— ’Ά ν δεν τά ε ίχα καταστρώση δέν θ ά  
είχα βέβαια τέτοια τόλμη. ’Εμπρός ! ας ξε· 
κινήσωμε γιά τό αεροδρόμιο. Μη χανωμε  
οϋτε στ ιγμή !

Πηγαίνει ν ’ άναλάβη υπηρεσ ία  στον  ̂
Γουέμπς.

—Στοΰ κ Γουέμπς ;
— Ναι στοΰ κ. ’Ιω σήφ  Γουέμπς 

συνέταξε αύτή τήν προκύρηξι.  ̂ ^
Ένώ ακούαμε αυτόν τδν διάλογο ο {( 

δελρός μου Άλφρέδος κ ι ’ εγώ σπάζή 
τδ κεφάλι μας  γιά να καταλαβωμε περί* 
νος έπρόκειτο, άλλά δεν ελεγαμε λέξι * 
έπεριμέναμε υπομονετ ικά.  ̂ (ΐ|

Ευτυχώς σέ λίγο ή περιέργειά μας «I
νοποιειτο.

— ’Ιδού  λοιπόν περί τίνος πρόκειται 
πεν δ ηλικιωμένος κύριος. Ι δ ρ ύθ ηκ ε  «I 
Ά μερική ενας Σύνδεσμος άεροπορια;

 rniV ν  R rv ia i ilv  ’Άλχίν®επί κεφαλής τούς κ. Βενιαμ ίν  
και ’Ιω σήφ  Γουέμπς και οί κύριοι α« 
προσφέρουν ώς αμοιβήν 50 000 δολί^ 
στόν αεροπόρο πού θ ά  κάμη  τόν γνρο

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ  ΔΕΥΤΕΡΟΝ  
Τό Μυατικ© τβΰ Ρολάνδου

“Οταν φ θάσαμε  στό αεροδρόμιο τοΰ 
Μπουρζε είδαμε κοντά στά υπόστεγα πού 
ε ίχαν γίνη γιά τά καινούρια αεροπλανα πε- 
ντε - εξη πρόσωπα πού ήσαν σταματημενα  
μπρος  σε μ ιά  π ινακ ίδα  λευκή κ ι '  εδιά- 
βαζαν.

Μεταξύ αυτών βρισκόταν ενας ηλ ικ ιω 
μένος κύριος ψηλός μέ σταχτυά μαλλ ια  που 
μόλις μάς είδε έπλησίασε  Ιόν Ρολάνδο τε ί
νοντας τό χέρι τον. 5Ηταν ο διευθυντής  
ενός άπό τά πρώτα εργοστάσια αεροπλα- 
νων στήν Γαλλία,

— Σάς περίμενα κ. Παζές, είπε.
— Τό φανταζόμουνα, άπήντησε δ Ρολάν- 

δος μ ’ ενα χαμόγελο.
— Ξέρετε λο ιπόν ;
— Φυσικά. Διάβασα τήν προκύρηξι.
-—Κ α ι σάς ενδ ιαφ έρε ι ;
—Μάλιστα . . . "Ως χθες ήμουνα άκοσμη 

αναποφάσ ιστος . . . σήμερα ομως το εχω 
πάρη  άπόφασ ι και ήθελα νά σας συναν
τήσω γιά νά μιλήσωμε.

— ’’ Εχομε κα ιρό μπροστά  μας  γιά νά μι· 
λήσωμε κ Παζές.

— ’Όχι πολύ καιρό, γιατί σε μ ιά  ώρα 
πρέπει νά συνοδεύσω τόν αδελφό μου στον 
σταθμό  Σα'ιν Λαζάρ.

— Ό  αδελφός σας φ εύγε ι ;
—Ναί, φεύγει γιά τ ό ν ”Αγιο Φραγκίσκο.

τάζομα ι δτι δ νέας τύπος τών άεροπλά*ι 
σας ε ΐνα ι κατάλληλος γιά μ ιά  τέτοια 
πτησ ι. Θά κάμωμε μ ιά  δοκ ιμή άλλοx 

—Μ ’ άλλους λόγους θά  διανύσετε

"fil τον Ρολάνδο στό μ ικρό  μα ς  σπ ίτ ι τής 
όίοϋ Βωζιράρ α ίσθάνθηκα  μ ία  άπέραντη  
Μί'ψί. Ό  Άλφρέδος είχε φύγει, σε λίγο θά  
ϊχανα και τόν Ρολάνδο κα ι θ ά  εμενα μ ό 
νος "Οσο ετο ίμαζα τό βραδυνό μ α ς  γεΰμα  
ό Ρολάνδος ήταν σκυμένος πάνω σ ’ενα γε
ωγραφικό χάρτη και κατέστρωνε τό δ ρ ομο 
λόγιό του ένώ συγχρόνως έψιθύριζε'.

—Πρέπει ν ’ άποδε ίξωμε στούς Ά μερ ι -  
χάνονς πώς οί Γάλλοι ε ίνα ι τολμηροί. Θά 
χαταρρίψω τό παγκόσμ ιο  ρεκόρ 
ί Δεν ελεγα λέξι κα ί  δταν καθήσαμε νά 
φάμε δέν ε ίχα  διόλου δρεξι και ε ίχα ύφος  
οχεπτικό και μελαγχολ ικό .
I —"Οταν φθάσομε  στή Β ομβάη , είπε έξα 
φνα δ Ρολάνδος, π ιστεύω  νάχης περιοσό-  
Κβη δρεξι.

Αίσθάνθηκα τή φωνή μου νά πνίγεται 
μεοα στόν λάρυγγά μου . . .  δέν τολμούσα

κόσμου και θά  καταρρ ίψη τό παγκόοί νά καταλάβω καί μπόρεσα  μόνο νά ψ ιθυρ ίσω ’, 
ρεκόρ κάνοντας όκτω μονον σταθμόν; %
διαλέγοντας γιά ξεκίνημα, όπο ια  πόλι   ^ -

— Πολυ καλά, είπεν δ Ρολάνδος■ ,οννοδεύσης ; μοΰ  ε ίπεν ό ξάδελφός μου.

J ,  I σζοίχημα
χιλιόμετρα.

— Και άφοΰ ό νέος τύπος οας οΜ 
150 χ ιλ ιόμετρα τήν ώραν θ ά  χρειασθώ 2 
ώρες ή άν προτιμάτε 10 μέρες μαζν 
τονς οκτώ σταθμούς 18 μέρες. Αν 
άπατώ μα ι επιτρέπεται να π ά ρ η  κάνει;» 
επ ιβάτη  ;

— Βεβαίως ^
— ’Έχω τό δ ικα ίωμα νά τόν διαλέξω*I
—Φυσικά. < j
— Πότε θ ά  εΐνα ι έτοιμο τό ά ε ρ οπλά ν ο )

τή δοκ ιμή  ;
—Αύριο τό πρω ΐ.
—Λοιπόν γράψετέ με σάς 

στόν κατάλογο τών υποψηφ ίων και tj 
γραφήστε στή Νεα ϊ  ορκη πως θα 
έτοιμος νά φύγω άπό το Μπουρζε νε 
οερες εβδομάδες.

—Σύμφωνο ι κ Παζές. Το αεροπλάνο 
ε ΐνα ι έτοιμο αύριο τά ξημερώματα. ^

Ά ποχα ιρετήσαμε  κι έγυρίσαμε οτο 
ρίσι. Δέν ε ίχαμε παρά μετρημένα  Α« 
γιά νά έτοιμάσωμε τά τής άναχιυρηι 
τοΰ Ά λφρέδου  καί σέ λίγο τόν βλέπαμι 
φενγη μέ τήν ταχεία αμαξοστοιχία.

Ε κε ίνο  τό βράδυ δταν βρεθήκαμε

(Α κολουθε ί)

Ενας κύριος καθόταν στό καφενείο καί 
Απολάμβανε τόν καφέ του ενφ στά πόδια 
του ηταν ξαπλωμένο έ'να μεγαλόσωμο σκυλί.

Δυο περαστικοί πού τόν είδαν είπαν:
I — Νά κάποιος πού δέν εχει νά φοβάται 
τίποτε, μέ αύτό τό θηρίο στά πόδια του.
I — Βάζω στοίχημα πώς κ ι’ άν κάναμε 
κατι στόν αφέντη του τό σκυλί δέν θά κου- 
νιόιαν «πό τή ί)έσι του.
[ Δοκιμάζυμε;

— Δοκιμάζομε καί μάλιστα βάζομε στοί
χημα αν θέλης ένα εκατοστάρικο, δίνεις έσύ 
«α χαστούκι στόν κύριο; 

παοαΜ  [ — Δίνω μά άν όρμήση απάνω μου ό σκύ
λος θά μέ γλυτώσης καί ί)ά μοΰ δώσης καί 
τό εκατοστάρικο, 
f — Σύμφωνοι.
; Ό άλλος δίνει ένα χαστούκι στόν ανύπο
πτο κύριο καί τό σκυλί δέν κουνιέται άπό 
τή θέαι του.
| — Μέ συγχωρεΐτε κύριε, λέει ό επιτε
λείς, μά είχα βάλει στοίχημα μέ τόν φίλο 
μου δτι δέν θά σάς υπερασπιζόταν τό σκυ
λί σας.
; — Μά δέν εινοιι δικό μου τό σκυλί, άπήν- 
τησε ν έκεΐνος!

Σ Κ Ε Ψ Ε ΙΣ

cΟ νωηρέζης ωον ερ ινε  
ά φ έ ν ζ η ς

Τό διάβασα κ ι’ αύιό  στην εφημερίδα.
Βρήκαν μιά ζητιάνα νεκρή στό Λρόμο. Καί 

καθώς τήν πήραν νά τήν βάψουν άνεκάλυψαν 
έπάνω τη:, κρυμμένα σέ μιά τσέπη τοϋ φορέμα
τος τη ; πολλά χιλιάρικα. Δέν τά είχε κλέψη βέ
βαια· Ά λλά  τά είχε μαζέψη δβκάρα δεκάρα άπο 
τις ελεημοαύνβς πού τις έκαμαν οί φ ιλάνθρω
ποι. Νά λοιπόν μιά δυστυχισμένη γυναίκα πού 
δέν έπρόφθααβ νά χαρή όσα είχε κατορθώτη 
νά θησαυρίση ζητιανεύοντας.

Τήν βρήκε ξαφνικά ό θάνατος.
Ή  ζητιάνα πού πέβανε ξαφνικά δεν ήταν 

φτωχή. Είχβ έπάνω της μιά ολόκληρη περιου
σία, μέ τήν όποία θά μποροΰσβ νά πβράση ανα
παυτικά τή ζωή της. Μά είνε καί ένα πάβος : 
τό πάθος τή ; φιλαργυρίας. Προτιμούσε νά στε
ρείται άπό όλα, νά γορίζη κουρελιασμένη καί 
βρωιιερή, νά κοιμάται στις γω νιέ ; τοϋ δρόμοι·, 
ν ’ άπλώνη διαρκώς τό χέρι καί νά γυρβύη ελεη
μοσύνη, γιά νά μαζεύη διαρκώς στό σακκοϋλι 
της. "Αν τήν ρωτοϋσβ κανβίς τ ί τά θέλει όλα 
αύτά τά χρήματα άφοϋ δέν τά ξοδεύη βίμαι βέ
βαιος πώς θ ’ άπαντοϋαε :

— Θέλω νά ταχιό γιά τά στερνά μου. Ό ταν 
πιά θά είμαι πολύ γρηά καί δέν θά μπο^ώ νά 
περπατήσω. , ,

Έ τσ ι όμως δικαιολογούνται όλοι αύτοί πού 
γίνονται σκλάβοι τοϋ πάθους των.

Κανείς δέν μποοι-ΐ νά ξεύρη πότε θά έλθουν 
τά υστερινά του. Οτηε πόηο θά ζήση γιά  νά κα ' 
νονίση άνάλογα τήν ζωη του. Κ* ενώ ολοι αυτοί 
οί φιλάργυροι θά μποροϋσαν πολύ καλά νά πε
ράσουν μιά ανθρώπινη ζωή καί νά Φανοϋν χρή
σιμοι καί στόν εαυτό των «α ί στούς άλλους, ζοϋν 
δυστυχισμένοι καί στερημένοι άπό όλα έως τήν 
στιγμή πού έρχεται ό θάνατος καί τούς οδηγεί 
στό νεκροταφείο.

Μιά φορά κ ι’ ένα καιρό, σ ιά  πολύ παληά 
χρόνια, οί άνθρωποι δέν είχαν χρήματα : Έζού- 
σάν ευτυχισμένοι, άπό τά προϊόντα τή ; γή ; καί 
έκαμαν άνταλλαγή μεταξύ των τών ειδών πού έ- 
χρειάζοντο. ‘Ο ενας εΛινε λάδι καί έπερνε 
μαλλί γιά νά ύφάνη τά φορέματα του.

Βρέθηκε όμως κάποιος κάποτε πού γιά ευ
κολία άνεκάλυψβ τό χρήμα. Κατασκεύασε νομί
σματα. Αύτό όμως στάθηκε ff καταστροφή τών 
άνθρώπων. ’Αντί νά χρησιμοποιούν τό χρήμα ως 
αέσον άνταλλακτικόν, κατήντησαν στο  τέλος νά 
γίνουν οί σκλάβοι του. Καί άπό υπηρέτης τών 
άνθρώπων, τό νόμισμα εγινε ό αφέντης των.

Δέν θέλω βέβαια νά πώ μέ αύτά, πώς πρέ
πει νά τό σκορπούμε χη'ρίς σκοπο οταν τό εχω- 
με. Ά λλά νά κάνωμε λογική χρήιι καί προ 
πάντων νά μή νομίζωμε πώς όλη η ευτυ^χια τοϋ 
άνθροιπου είνα ι τά χρήματα. Κάθε άλλο. Ή  
ευτυχία βρίσκεται έντελώ ; έξω άπό τόν πλοϋιο. 
Καί άν θέλετε σιό ερχόμενο θά σκεφθοϋμβ νά 
ίδοΰμε τ ί είνα ι αλήθεια ή εύτυχία καί πώς μπο
ρεί κανείς νά τήν βρή χώρί; καί νά πολυκοπιάση. 
ν  *  1 ΦΙΓΚΑΡΩ



ΜΙΑ ΓΓΑΝΑΡΧΑΙΑ ΑΣΚΗΣΙΣ

Π ϋ £  Π Α ΙΖ Ε Τ Α Ι Τ Ο  Σ Κ Α Κ Ι

Ά ν  υπάρχει έ'να ψυχαγωγικό παιγνίδι 
πού άπό τούς άρχαιοτάτους χρόνους διετη- 
ρήθη έ'ως τήν εποχήν μας, μέ μικρές μόνον 
παραλλαγές,τό παιγνίδι αύτό είναι βέβαια τό 
«ζατρίκιον» δπως τό έ'λεγαν ελληνικά άλ
λοτε, ή τό «σκάκι» δπως έπεκράτησε πειά 
νά τό λέγωμε σήμερα.

Τήναϊωνόβια αύτή ζωή του, τό «σκάκι» 
τήν χρωστεΐ κυρίως στό γεγονός δτι δέν ε ί
ναι μόνο ψυχαγωγικό παιγνίδι. Είναι ταυτο- 
χρόνως καί διδακτικό δσον κανένα άλλο. 
’Αναπτύσσει τήν άντίληψι, προκαλεΐ τήν 
σκέψι, καλλιεργεί τήν παρατηρητικότητα 
καί κάμνει τόν παίκτη ν ’ άποκτήση σιγά- 
σιγά καί χωρίς νά τό καταλάβη δλες εκείνες 
τίς αρετές πού χρειάζονται είς τήν ζωή.

"Οποιος παίζει «σκάκι» δέν μπορεί νά 
περιμένη τίποτε άπό τήν τύχη. “Ολα του 
καί ή παραμικροτέρα κίνησις άκόμη ε ί
ναι μαθηματικά υπολογισμένα. Καί ή νίκη 
κερδίζεται πραγματικά μέ τήν αξία τήν 
προσωπική τοΰ παίκτου.

Τά «'Ελληνόπουλα» πιστεύουν δτι προσ
φέρουν στούς μικρούς άναγνώστας καί τίς 
άναγνώστριες των μιά ευκαιρία ψυχαγωγί
ας καί διδασκαλίας ταυτοχρόνως, άφιερώ- 
νοντα άπό σήμερα τακτικά ιδιαίτερη στήλη 
γιά τήν διδασκαλία καί τά προβλήματα τοϋ 
«σκακιοϋ». Έ τσι οι μικροί φίλοι μας οχι 
μόνον θά μάθουν πώς παίζεται τό ωραιότα
το αύτό παιγνίδι, άλλά καί θά διδαχθούν νά 
παίζουν καλά σύμφωνα μέ τούς κλασικούς 
νόμους, οί όποιοι τό κυβερνούν. Τώρα μάλι
στα πού ή Χ.Α.Ν. ετοιμάζει καί πανελληνί- 
ους διαγωνισμούς σκακιοϋ, τά «τουρνουά» 
πού συνειθίζονται τόσο πολύ στήν Εύρώπη, 
ή διδασκαλία τοΰ σκακιοϋ νομίζομε πώς 
θά είνε χρήσιμη καί δτι ή στήλη μας αύτή 
θά ώφελήση καί εκείνους άκόμη πού ξεύρουν 
ήδη νά παίζουν σκάκι.

Ά ¥ *
Τό «σκάκι» είναι ένα παιγνίδι πού μοιά

ζει στις γενικές γραμμές μέ τήν «ντάμα». 
Παίζεται επάνω εις έ'να τετράγωνο επίπεδο, 
τήν «σκακέρα» λεγομένη, ή οποία είναι 
διηρημένη εΐ£ 64 άσπρα καί μαύρα τετρα
γωνίδια πού τά λέγουν «κάζες». Στά τετρα

γωνίδια αύτά κινούνται δύο άντίπαλοι στρα
τοί ό άσπρος καί δ μαύρος άποτελούμεν# 
άπό 16 πεσσούς δ καθένας δηλαδή απο 
βασιλέα (Β) 1 βασίλισσαν (βς) 2 πύργος 
(Π) 2 άλογα (Α) 2 τρελλούς (Τ) καί 8 rtf 
ζούς πού καλούνται πιόνια καί γράφονται (4 

Ιδού πώς ζωγραφίζονται τά κομμάτια:

Ασπρα

Φ Β. — Βασιλεύς. — Β
Μαΰρα

t

# βς. <— Βασίλισσα - β * #

1 Π. — ΓΙνργος. — Π U
3L Τ. — Τρελλός. -  Τ ί

th Α. — ’Άλογο. — Α α
έ π. — πιόνι. — π 1
Κάθε έ'να άπό τά κομμάτια αύτά έχει ;<«! 

ξεχωριστή εντελώς κίνησι, τήν δποία Μ 
εξηγήσιομε πάρα κάτω.

Πρίν απ’ αύτό δμως θά εξηγήσουμε πώς 
τοποθετούνται στήν άρχή τοΰ παιγνιδιού ι« 
κομμάτια καί πώς γράφονται συνθηματικέ 
οί κινήσεις.

Καί έν πρώτοις ή σκακέρα τοποθετείται 
μεταξύ τών δΰο παικτών κατά τρόπον ώστε 
δεξιά του δ καθένας νά έχη τό λευκό γο)· 
νιαίο τετραγωνίδιο (τήν κάζα δηλαδή) και 
ό'χι τό μαΰρο, πού πρέπει πάντα νά είναι 
άριστερά του, διότι άλλως ολόκληρο τό παι· 
γνίδι είναι εσφαλμένο καί άκυρο.

Έπάνω είς τήν σκακέρα τοποθετούνται 
τά διάφορα κομμάτια κατά τήν σειράν πο» 
βλέπετε είς τόν πίνακα 1.

Είς τήν πρώτην δηλαδή σειρά προς τ» 
μέρος τού παίκτου τοποθετούνται ό Βασι
λεύς, ή Βασίλισσα καί οί αξιωματικοί δλοι, 
είς δέ τήν δευτέραν σειράν οί πεζυί στρα- 
τιώται τά πιόνια.

Γιά νά μήν κάμετε λάθος είς τήν τοπο- 
θέτησι τών κομματιών, νά έ'χετε πάντοτε 
ύπ’ ό'ψιν σας δτι ή βασίλισσα τοποθετείται 
είς τό χρώμα της. δηλαδή είς τήν άσπρη 
κάζα ή άσπρη βασίλισσα καί είς τήν μαύρην 
ή μαύρη, δπως βλέπετε καί είς τόν πίνακα

Όιαν λοιπόν τοποθετήσετε σωστά τήν 
βασίλισσά σας, τότε θέτετε τόν Βασιλέα 
παραπλεύρως της καί άπό τό έ'να μέρος καί 
άπό τό άλλο παρατάσσετε κατά σειράν άπό 
ενα τρελλόν, έ'να άλογο καί ένα πύργο, ού
τως ώστε οί πύργοι νά κατέχουν τίς δύο γω
νίες τής γραμμής.

Αύτή είναι ή παράταξις τών δΰο στρατών 
πρίν αρχίσουν τήν μάχη.

α β γ  δ 8 ζ  η θ
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α β γ δ ε ζ η ζ  
Π ίναξ 1 .—‘Η π α ρ ά τα ξ ις  τώ ν  α ν τ ιπ ά λ ω ν

Γιά τήν γραφή τών προβλημάτων χρη
σιμοποιείται τό άκόλουθον σύστημα:

Αί κάθετοι γραμμαί τής σκακέρας άριθ- 
μοΰνται μέ στοιχεία τοϋ άλφαβήτου.

Ή πρώτη έξ αριστερών α, ή δευτέρα β, 
ή τρίτη γ καί ούτω καθεξής έ'ως τό θ.

Αί οριζόντιοι δέ μέ άριθμούς άρχίζοντας 
απο τό μέρος τών άσπρων. Ή  πρώτη 1, ή 
δευτέρα 2 καί ούτω καθεξής, ώστε ή τελευ
ταία σειρά δπου εύρίσκεται ό μαϋρος βασι- 
λεύς μέ τούς αξιωματικούς του έχει τόν 
αριθμόν 8.

Όταν λοιπόν θέλουμε νά γράψωμε ποία 
κίνηπι ενός κομματιοΰ σημειώνωμε: βς δ 
1—η4 δηλαδή ή βασίλισσα άπό τήν θέσιν 
της δ 1 θά κινη&ή είς τήν θέσι η 4.

Μέ τόν τρόπον αύτόν γράφονται αί κ ι
νήσεις καί ήμπορεΐ κανείς είς τό χαρτί νά 
γράψη μία ολόκληρη παρτίδα δπως θά 
ίδοΰμε πιό κάτω.

Παρακαλώ τώρα τούς μικρούς μας φίλους 
καί τίς φίλες νά μελετήσουν καλά δσα έγραψα 
καθώς καί τόν πίνακα πού δημοσιεύεται 
ιοστε νά καταλάβουν καλά τίς βασικές αύτές 
αρχές καί νά έτοιμασθοϋν, διότι είς τό ερ
χόμενο θά μάθω με πώς κινείται κάθε κομ
μάτι.

SYlia άωάνζησις
"Ενας φτωχός είχε άποπειραθή δυό φο

ρές ν’ αύτοκτονήση πέφτοντας στή θάλασ · 
σα, μά τόν είχε σώση έ'νας χωρικός.

Τήν τρίτη φορά δ φτωχός έκρεμάσθηκε 
άπό ένα δένδρο κι’ έπνίγηκε αύτή τή φορά 
χωρίς νά τόν γλυτώση κανείς.

Πώς τόν άφησες νά πνιγή έτσι μπροστά 
στά μάτια σου; έρώτησαν τόν χωρικό δταν 
εύρήκαν τόν κρεμασμένο.

Καί αύτό άπήντησέ μέ μεγάλη άφέλεια. 
—Νά σάς πώ άφοΰ προ ολίγου τόν είχα 

βγάλη άπό τή θάλασσα καί ήταν μούσκεμα 
νόμισα πώς κρεμάστηκε γιά νά στεγνώση.

£ ζό  μάδημα
‘Η  διδασκάλισσα. —Τί είναι μνημονικό 

Ελένη;
Ε λ έ ν ή .—Εκείνο πού μας κάνει καί ξε

χνούμε δ,τι μαθαίνουμε.

‘Ολίγη άοιρονομία
— Κύτταξε, Γιώργο τί ώραϊος πού ε ί

ναι δ ούρανός.
— Πολύ ώραϊος, θείε μου, καί φαντά- 

σου πώς τόν βλέπουμε άνάποδα.

"έΆδικο ωαράωονο
— Γ ιατρέ μου, δέν μπορώ πιά νά φάω 

τίποτε, δέν έχω διόλου ό'^εξι.
— Καί παραπονείσΟε άντί νά χαίρεσθε 

μέ τή σημερινή ακρίβεια τής ζωής ;

c'Μάδημα ζωγραφικής
‘Ο καθηγητής. — Πού είναι ή πάπιες 

Κωστάκη, δέν τίς βλέπω ;
Κ ωατάκης.—Είναι μέσα στό νερό, κύ

ριε καθηγητά γι’ αύτό δέν τίς βλέπετε.

£ ζο  }ενοδοχεϊο *
— Γκαρσόν, γιατί μοΰ περνάς στόν λο- 

γαριρσμό δυό σοΰπες άφοΰ μοΰ έφερες έ'να 
μόνο πιάτο ;

— Γιατί έλογάριασα κι’ εκείνο πού ά- 
δειασα άπάνω σας.

"8νας νωολογισμός 
Ό  Γ ια τρ ός .—Μέ κάθε ποτήρι οινόπνευμα πού 

π ίνεις λιγοστεύεις κατά μιά μέρα τή ζωή σου.
Ό  Μέ&υοος.—Μά τότε, γιατρέ μου, θά έπρε

πε νά είχα πεθάνβι έδώ καί διακόσια χρόνια'.



Τά  ω α ι ρ ν ί δ ι α
Θυμασθε βέβαια τ ί τράβηξε η Λιλή με  

τό πατ ίν ι της, ποΰ νάκοΰοτε δμως τώρα  
κα ι τήν έκδίκησι τοΰ χαρταετού της.

Το άλλο π ρω ί  ό άνεμος φυσούσε δυνατά  
κα ι ό χαρταετός ριγμένος ανάμεσα σ τ ’ αλλα 
πα ιχν ίδ ια ,  α ισθανόταν τήν ανυπομονησ ία  
νά τρ ίζη τά καλάμ ια  του.

— Αυτός εινε καιρός γιά μένα, ψ ιθ ύ ρ ι 
ζε, μά  δεν π^όφθασε νά τό πή  κα ί  ί ά που 
ανοίγει ή πόρτα καί μπα ίνε ι μέσα ή Λιλή.

— Ποΰ εϊνε δ αετός μου, φωνάζει, καί 
γιά  »ά τόν βρή βάζει, κατά  τήν καλή της 
συνήθε ια , άνω κάτω δλα τά πα ιχν ίδ ια .

— "Λ !  νότος. Ε ίμαστε σήμερα γιά τόν 
Λνκαβητό, με  τόν άνεμο που φυσάει ό αε
τός μου  θ ά  φ θάοη  ώς ιόν  ουρανό.

Ή  Λιλή κατο ικούσε στους πρόποδας  
τοϋ Λυκαβητοΰ καί κάποτε , δταν εδινε τό 
λόγο της πώς θά ταν  φρόνιμη, τήν αφ ιναν  
νά οκαρφαλώνη τό π ρ ω ΐ  μόνη της ώς τήν 
κορυφή.

"Ετσι κ ι ’ εγεινε εκείνο τό πρω ΐ. Κ αθώ ς  
δμως ή Λιλή εβγαινε άπό τήν πόρτα της 
βλέπει τόν Γ ιαννάκη καί τήν Λιζούλα ποΰ  
ήρχοντο πρός τά έκε ϊ κρατώντας κι αυτοί 
τους αετούς τονς.

— Έλατε, ελάτε, πα ιδ ιά , τοΰς φωνάζει 
ή Λιλή παμε  γρήγορα πρ ίν  πέσει 6 άνεμος 
νά πετάξωμε τους αετούς μας.

Κ α ί  τά τρία πα ιδάκ ια  ανεβαίνουν τρε
χοντας τά πλατυά σκαλιά τοΰ Λυκαβητοΰ.

Είχαν φθάσε ι σχεδόν ώς τήν κορυφή δ 
ταν ή Λιλή τους λέει :

— Έδώ ή θέσ ις εϊνε καλή, γιά νά δοΰ
με ποιος ά π ’ δλονς θ ά  πετάξη π ιο  ψηλα !

Ά κουμπάε ι χάμω  τόν αετό της κ ι ’ αρχ ί
ζει νά ξετυλίγη τό σπάγγο. Ό  αετός ομως  
δεν βαστιόταν π ιά  κ ι ’ δλο κουνιόταν. Η  
Λιλή θυμωμένη  τοΰ δίνει μ ιά  κλωτσιά.

— ”Α ! ετσι είσαι, σκέπτεται ό αετός, 
τώρα θά  δής τ ί θ ά  σοΰ φτιάξω.

CH  Λιζούλα κ ι ’ ό Γ ιαννάκης πετάξανε

κιόλα τοΰς δικούς τονς, μά  ό σπόγγος ιι 
Λιλής είνε τόσο μπερδεμένος πον  αχο/ 
τυραννιέται μ ’ αυτόν.

Στό τέλος δλα είνε έτοιμα καί τόν άφινι 
ελεύθερο. >

Λυτό περίμενε κ ι ’ ό αετός τής Ailtli^W 
αρχίζε ι ν ’ άνεβαίνη κ ι ’ δλο ν ’ άνεβαινη. \

— Κυττάξτε, κνττάξτε τόν χαρταετό μοβ 
φωνάζε ι ή Λιλή με υπερηφάνεια, πάϋ· 
τους πέρασε τοΰς δικούς σας !  j

— Πρόσεχε, πρόσεχε, τής φωνάζιι ■  
Γιαννάκης, ξετύλιξες δλο σου τό οπάγγοχΛ 
δε θ ά  μπορέσης π ιά  νά τόν κράτησης , $»■ 
σοΰ ξεφύγει άπό τά χέρια.

— Γ ι ’ αυτό σκοτίζεσαι λέει ή Λιλη, ?<■ 
δής τ ί θ ά  κάνω, θ ά  δέσω τό σπάγγο ραΛ  
στή μέση μον  κα ί τότε σάν θέλει ας

Κ ι ’ άμέσως ή Λιλή βάζει σε πράξι 
λόγια της. Ό  χαρταετός ανεβαίνει κι οΗ 
ανεβαίνει καί δός του κα ί τραβάει τό σπ α )7 < ®

— "Αχ νά μποροΰσα  νά τής ξεφύγω βΛ· 
τά χέρια της, σκέπτεται ό αετός, για 
τήν μ ά θω  έγώ αλλη φορά νά με  κακομίΜ-·  
χειρίζεται. Κ ι  δλο τραβάει περ<οσοτί(Λ 
Μά δ σπόγγος γερά δεμένος γύρω στη μεοΛ 
τής Λιλής τόν κρατάει φυλακισμένο.

Μά τί συμβαίνει λο ιπόν έξαφνα ;
— Λιλή, Λιλή, φωνάζει δ Γιαννάχϊΐ;Λ 

λύσε τό σπάγγο, λύσε τον γρήγορα, ό asws· 
σέ σηκώνει στόν άέρα !  I

— Λιζούλα, Γ ιαννάκη , βοηθήστε με, 
νάζει ή Λιλή, δεν πατάω  π ιά  στή γή. I

Κ ι ’ αν τό ήταν αλήθεια. Ό  αετός με «  
φόρα πουχε πάρει, τράβηξε καί τη Λι 
μαζύ  του στόν άέρα. I

Ή  Λιλή τά είχε χάσει, σηκωνόταν ΜΛ 
π ιό  ψηλά, π ιό  ψηλά, περνοΰσε επάνω λ ι ·  
τα σπ ίτ ια, τις ταράτσες, τις καμινάδες. Η

— Αλλοίμονο  αν σπάοη  δ σπόγγος, ο » ·  
πτότανε παραζαλ ισμένη  άπό τό φόβο τηΜ

Εκείνη  τή στ ιγμή δ άετός έρριξε μια^’Μ 
τιά πρός τά κάτω.  I

— Τί ε ίνα ι τοΰτο, φώναξε βλέποντας τή 
Λιλή νά κρέμεται στήν ακρη τοΰ σπόγγον !  
δε λέω ήθελα νά τήν εκδ ικηθώ  οχι δμως  
καί νά τήν σκοτώσω ! Ποΰ ναμαστε αραγε 
τώρα ; ” Α νά, άκριβώς επάνω άπό τό π ε 
ριβόλι τής κυράς μου, θ ά  κνττάξω  να κα- 
τέβω σιγά σιγά, γιά νά μ ή  τής κάνω  κακό 

Προσπαθώντας δμως ό άετός νά κατεβή 
κόντρα στον άνεμο, βρήκε τέτοια άντίστασι,

πον μ ιά  στ ιγμή  μ ’ ενα δννατό τέντωμα ό 
οπάγγος σπάε ι , κα ί ή καλή μας ή Λιλή σάν 
μπαλονάκι ερχεται καί πέφτει άπάνω στήν  
πορτοκαλιά τοΰ περιβολιοΰ της.

Κ ι ’ ένώ τώρα δ άετός ελεύθερος π ιά  άπό  
τό βάρος τον πάει νά φθάσε ι  τα σύννεφα ή 
Λιλή προσπαθ ε ί  νά κατέβη άπό τό δένδρο, 
οχι, χωρίς νά ρ ίξη  κάμποσα  πορτοκάλια  καί 
νά καταξεσχίση τό φουστάνι τΐ]ς καί τά πό
δια της.

Κ ι ’ δταν ετρεξε νά τά πή  δλα στήν ντα
ντά της καί νά ζη τήση  παρηγοριά , ή ταν-

ντά της τήν άγριοκκύτταξε καί τής είπε:
— “Αφησε αυτά τά π α ρ αμ ύ θ ια , σκαρφά

λωσες άπάνω  στήν πορτοκαλιά , ερριξες σχε
δόν δ λ ι  τά πορτοκάλ ια  κα ί τώρα δεν ξέρεις 
πώς νά δ ικαιολογηθής.

Κ α ί  ή Λιλή μ ’ δλα δοα τράβηξε εβλεπε 
πώς οΰτε καν τήν επίοτευαν.

cΤ ιά  ν ά  y  ελ ά τε

Ό  κρεοπώλης σ’ έναν περαστικό κύριο.
— Ό σκύλος σας μυΰ άοπαξβ μιά κοτολέττα.
*0 κύρ ι^ .—Καλά ποΰ μοΰ τό είπβς γιά νά μή

τοΰ δώσω νά φάη σήμερα.
X X X

Έ να  άλογο πέταξε κάτω έναν καβαλλάρη κι' 
ένας διαβάιης ποΰ τόν πλησιάζει γιά νά τόν βοη- 
θήση νά σηκωθή ιόν ρωτά :

-—Πρώτη φορά, κύριε, πού ανεβαίνετε σέ άλογο;
— Ό χ ι, άπαντά αυτό: τρίβοντας τά πλευρά 

του, μά άσφαλώς ε ίνα ι ή τελευταία.
X X X

Μειαξύ ξενοδόχων.
— Άκοΰς νά μοΰ βάλουν 500 δραχμές πρόστι

μο γιά μιά στάλα μαργαρίνη ποΰχα βάλη στό βού
τυρο.

—Φαντάζομαι πόση θά βάλης τιόρα γιά νά βγά- 
λης τά λεπτά αύτά ποϋδωσες.

X X X
Δύο κύριοι άλληλοσπρώχνουνται καθώς δια- 

σταυρώνουνται στό δρόμο κ ι’ ό ένας φωνάζει 
στόν άλλον :

—Στραβός είσαι χριστιανέ μου;
Καί σέ λίγο προσθέτει:
— Μή μοΰ άπαντήση:, γιατί βΤμσι κουφός.

X X X
Μιά, κυρί , δίνει έλβημοσύνη σ ’ ένα φιωχό 

πού έχει μόνο ένα πόδι μά έξαφνα στέκεται καί 
τόν κυιτάζει σκεπτική.

— Μπά, τοΰ λέει, χθές σοΰλειπε τό δεξί πόδι, 
σήμερα σοϋ λείπει ιό αριστερό.

— Ναί, κυρία μου, έ*εις δίκηο, αναγκάζομαι 
ν ’ αλλάξω γιά νά λυώνω καί τά δυό μου πα 
πούτσια. Στοιχίζουν τόσο ηολύ!

X X X
Ό  Τοτός .— Παππού, απόψε είδα στόν ΰπνο 

μου π ώ : μούχες δώσει ένα εκατοστάρικο.
Π α π π ο ύ ς .—Καλά άφοΰ ήσουνα φρόνιμος σή

μερα κράτησέ το!

’β λ ε ν δ ε ρ ία  μ ιά  φορά
’Α στυ νόμ ο ς .—Έ λ α  σοϋ δίνω τήν έλβυθέρία 

σου, μποριΐ. νά πάς στό σχολείο σου.
Ό  μ ικ ρ ό ς  Τοτός  —Καί τό λέτε, ελευθερία 

αύτό, κύριε αστυνόμε.



Γ α λ λ ικ ό  Μ υθιστόρημα R . D o m b r e Ί
ΠΠ <Β>ΙΕΠΑ XAAASTIPA

=c£> <3=c

(Συνέχεια άπό τά προηγούμενο)
’Έπειτα δοκιμάσαμε δλα τά φρούτα τοΰ 

κτήματος, κ ι’ ένώ ή Λιλιάνα τσιμπούσε σάν 
πουλάκι τίς χρυσαφένιες ρόγεο άπό ενα 
τσαμπί σταφύλι, έγώ πρός μεγάλην ασφα
λώς κατάπληξιν τοΰ κ. ντέ Φέρ κατεβρό- 
χθισα τουλάχιστο ένα κιλό ροδάκινα.

Τό απόγευμα μασ, γεμάτο ποικιλία πέρα
σε θαυμάσια, κι’ δταν τό βράδυ γυρίσαμε 
σπίτι έβάλθηκα νά πείσω τόν πατέρα, γιατί 
δσο γιά τήν θειά Χαλάστρα ήταν άνέ'δοτη, 
νά προσκαλέσωμε σέ γεΰμα δλους τούς γείτο
νας μας. Φυσικά μεταξύ τους θά ήταν καί 
ό κ. ντέ Φέρ, μέ τήν γιαγιά του. κι’ έτσι θά 
υπήρχε ελπίς νά προοδεύσουν τά σχέδια πού 
είχα γιά τήν Λιλιάνα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ,
Δέν ξέρω ποιά άπό τίς δυό προπμώ, έλε

γε μιά μέρα δ Μάξ ντέ Φέρ στήν καλή του 
νόνα.

'Η μία είναι ή δμορφιά προσωποποιημένη, 
καί τόσο λεπτή, τόσο εύγενικιά, ή άλλη . . .

— Ή  άλλη είναι έ'να τρελλοκόριτσο, άπ’ 
δ,τι κατάλαβα, άπήντησέ ή γηραιά κυρία.

— Μήν βιάζεσθε νά εκφέρετε γνοίμη, έ · 
σπευσε νά παρακαλέση ό κύριος ντέ Φέρ 
τήν γιαγιά του, γιατί είμαι βέβαιος δτι αύτή 
ή μικρούλα πού φαίνεται τόσο έπιπόλαιη, 
κρύβει μιά χρυσή καρδιά. Δέν φαντάζεσθε 
τί καλή πού είναι μέ τήν ξαδέλφη της, γιά 
νά τήν χαρακτηρίση κανείς θά μπορούσε νά 
πή, πώς είναι έ'να διαβολάκι μέ τήν καρδιά 
γεμάτη καλωσύνη. Μαζύ της κανείς δέν βα- 
ρυέιαι ποτέ, δλο κάτι απρόοπτο παρουσι
άζει !

— Ναί, ίσως αύτό σάς διασκεδάζει, άπήν- 
τησε ή κυρία ντέ Φέρ, άλλά βρίσκω πά>£ 
παρά είναι πραηότυπη.

— Οι άνθρωποι πού είναι πρωτότυποι, 
γιαγιά μου, μήπως δέν είναι εκείνοι πού ε ί
ναι οί πιό έξυπνοι ;

— Ή  αλήθεια είναι πώς είναι πολύ εύ
θυμη.

— Καί καθόλου προσποιημένη, αισθάνε
ται κανείς πώς λέει δ,τι σκέπτεται.

— Μά λοιπόν παιδάκι μου, άφοΰ τόσο εί
ναι τοΰ γούστου σου γιατί δέν ζητάς τό 
χέρι της.

— Δέν είμαι βέβαιος πώς είναι ή γυναΐ· 
κα πού μοΰ χρειάζεται. Κοντά της ή ξαδέλ
φη της, φαίνεται τόσο πιό ήρεμη, τόσο πιο 
λογική. Καταλαβαίνω πώς ή δεσποινίς Λι· 
λιάνα θά γίνη καλλίτερη μητέρα.

— Τότε ζήτησε τό χέρι τής δεσποινίδοζ 
ντ’ Άμπρέ.

— Ξέρετε, γιαγιά, δτι δέν έχει προίκα, 
παρετήρησε δ νέος μ’ ένα χαμόγελο.

Ή  κυρία ντέ Φέρ, ταράχθηκε :
— Τί λές, αλήθεια !
— Καί βέβαια. Έχασε δλη της τήν περι

ουσία μετά τόν Θάνατο τοΰ πατέρα της.
— Τότε αύτός δ γάμο: είναι αδύνατον ία 

γίνη. Δέν είσαι σύ άρκετά πλούσιος παιδί 
μου, καί ή έπιστήμη σου, ώς μηχανικός δέν 
σοΰ άποφέρει άρκετά, γιά νά ζήσης τή γυ
ναίκα σου . . . Δέν λέω, μετά τόν θάνατο 
μου . /».

Ό  Μάξ έπιασε μέ τρυφερότητα τό χέρι 
τής γιαγιάς του :

— ’Ά ς μή μιλάμε γ ι’ αύτό, αν θέλετε. 
Δέν είμαι άπαιτητικός στήν ζωή, κι’ αν ή 
γυναίκα μου έ'χει γοΰστα άπλά καί μετρη 
μένα ή εργασία μου είναι αρκετή γιά νά 
τήν κάμω νά ζήση. Τό παν είναι νά διαλέ
ξω μεταξύ τών δύο, άφοΰ καί οί δυό μ’ αρέ
σουν τόσο, κάθε ιαά στό είδος της, κ’ επειτα 
ή πρότασίς μου νά γίνη δεκτή.

— Θά ήσαν μά τήν αλήθεια πολύ δύσκο
λες, παρετήρησε μέ υπερηφάνεια ή κυρία 
ντέ Φέρ κυττάζοντας μέ θαυμασμό τόν εγ· 
γονό της.

— ’Έχουν κά\% δικαίωμα νά είναι δύ
σκολες, γιαγιά μου, ή μιά έξ α’ιτίας τής ο
μορφιάς της, ή άλλη έξ αιτίας τής περιου
σίας της.

— Είναι πολύ πλουσία ή δεσποινίς νιέ 
Πρέβ;

— ’Έχει προίκα, άνω τοΰ εκατομμυρίου 
καθώς ακόυσα. Άλλά μέ ξέρετε καλά, έγώ 
δέν θ ' ακούσω παρά μόνον τήν καρδιά μου.

Κι’ άφοΰ έφίλησε τό χέρι τής γιαγιάς 
του.ό Μάξ τήν άφησε νά ρεμβάση μέ ησυχία.

Στήν έξοχή ή ο’ικϊιότης δέν είναι δύσκολο 
να πραγματοποιηθή. Οί ντέ Φέρ καί οί ντέ 
Πρέβ έβλέποντο τώρα πολύ συχνά.

'Ο κύριος ντέ Πρέβ ήταν ενθουσιασμένος 
νά έχη έ'να τόσο ευχάριστο σύντροφο γιά 
τούς περιπάτους του, καί οί δύο κοπέλλες 
ένα τόσο ενδιαφέροντα αντίπαλο στό κροκέ 
και στό τέννις.

Ή  Ζωρζέττα προ πάντων ήξερε νά άνα- 
πτύσση μία εξαιρετική δεξιότητα καί ήταν 
σπάνιο νά τής ξεφύγη μιά μπαλιά, ρίχνον
τας την πίσω μεμιά άποφασισακή αρρενω
πή κίνησι.

Ό Μάξ τήν έθαΰμαζε πολύ, έθαύμαζε 
δμως συγχρόνως καί τήν Λιλιάνα ντ’ Ά μ 
πρέ, ή δποία επιδέξια δσο καί ή ξαδέλφη 
της, διέφερε εντούτοις στις κινήσεις της, πού 
ήταν αρμονικές, ήρεμες, πλατειές.

Άφοΰ είχε διασκεδάσει επί μιά δλόκληρη 
ωρα ακούοντας τούς παραλογισμούς τής α
διόρθωτης Ζωρζέττας, άπελάμβανε έπειτα 
τήν σοβαρή ομιλία τής Λιλιάνας.

*—'Η Ζωρζέττα μ’ ενθουσιάζει, έ'λεγε 
οτήν καλή του γιαγιά, γυρίζοντας στό κτήμα 
έπειτα άπό μία τρελλή παρτίδα τέννις».

*— Ασφαλώς τήν Λιλιάνα προτιμώ, έ
λεγε άλλοτε έπειτα άπό μιά σοβαρή συνο
μιλία μέ τήν δεσποινίδα ντ’ Άμπρέ.

Κι’ έτσι ή μέρες κυλούσαν, καί ή προτί- 
μησις τοΰ Μάξ ολίγο κατ’ ολίγον έκλινε πε
ρισσότερο πρός τό μέρος τής Λιλιάνας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΩΔΕΚΑΤΟ
Τό γεΰμα έδόθηκε τέλος πάντων, καί θά 

προσπαθήσω νά σάς τό εξιστορήσω μέ λιγά · 
κι χιούμορ.

'Ως παρευσισκόμενοι, πρώτοι άπ’ δλους 
οί ντέ Φέρ, ή γιαγιά μέ τό δαντελλένιο μαΰ
ρο της φόρεμα, καί μέ τά κάτασπρα μαλλιά 
της καί δ έγγονος μέ τό σμόκιν του,καί μ’ έ'
να άσπρο γαρύφαλο στήν μπουτονιέρα του.

Οί Βιεζέ καί οί Καλιφώρ μέ τίς κόρες 
τους πού γυρεύουν πώς καί πώς νά τίς παν
τρέψουν, οί Ραπά πολύ πλούσιοι, άλλά δσο 
πλούσιοι τόσο καί φυλάργυροι, ή κυρία Τορ- 
τυρώ μέ τήν κόρη της, πού είναι ή βλακεία 
προσωποποιημένη, άλλά συγχρόνως καί τόσο 
πλούσια, ώστε δλος ό κόσμος νά τήν βρί

σκει έξυπνη.
Έ πειτα ή κυρία Μπομπινώ, μιά πολύ α

γαθή γυναικούλα, πού έχει δμως τήν συνή
θεια νά χάνη τά λόγια της δταν μιλάει 
καί νά λέη άλλ’ άντ’ άλλων, ό κύριος ντέ 
Φιντέλ μέ τήν τρίτη του γυναίκα, γιατί δ 
κύριος αύτός παντρεύεται φαίνεται καί χω
ρίζει δπως έμεΐς άλλάζουμε φόρεμα, ή δε
σποινίς ντέ Σαίκ Τροττέν, πού είναι πάντο
τε περαστική, γιατί αιωνίως ταξειδεύει καί 
μερικοί άλλοι άκόμη.

Τό γεΰμα τέλος πάντων ήταν περίφημο, 
χάρις σέ μένα φυσικά, πού δέν άφησα τήν 
θειά Χαλάστρα ν’ άνακατωθή καθόλου στήν 
προετοιμασία του.

Ή  μαγειρική καί δ ρωμαντισμός βρίσκω 
πώς δέν ταιριάζουν καθόλου, καί ποιός ξέ
ρει τί θά ξεπρόβαλε μέσα άπό τίς κασταρό
λες αν ή βαρώνη ντέ Πρέβ είχε βάλει τό 
χεράκι της.

Άντελήφθηκα οτι δ Μάξ ντέ Φέρ έχει 
μιά δρεξι μεγαλοπρεπή, καί άκόμη δτι ή ο- 
ρασις του καί ή άκουή του είναι εντελώς έν 
τάξει, γιατί άκουε δλες τίς άνοησίες πού δι- 
ηγόμουν στόν γείτονά μου, ένφ μέ τό βλέμ
μα παρακολουθούσε, κάθε κίνησι τής Λιλιά- 
νας, πού ήταν καθισμένη απέναντι του.

Γιά τήν επίσημη αύτή δεξίωσι, ή ξαδελ- 
φοΰλα μου φοροΰσε μιά πολύ δμορφη μαύρη 
μεταξωτή τουαλέττα, πού άνέδειχνε άκόμη 
περισσότερο τήν ξανθή της ομορφιά, κ ι’έγώ 
ένα ροζ φόρεμα, πού μ’ έ'κανε φυσικά άκόμη 
πιό μελαχροινή.

Μετά τό γεΰμα κάναμε δλη ή παρέα ένα’ 
γύρω στόν κήπο, κι’ άσφαλώς το βράδυ 
εκείνο τό κτήμα μας δέν είχε τό ύφος με
λαγχολικό, καί τό φεγγάρι μέ τά δυό μεγάλα 
στρογγυλά του μάτια παρακολουθούσε μέ 
περιέργεια δλη αύτή τήν κίνησι.

Λίγο αργότερα κατώρθωσα νά παρασύρω 
δλο τόν κόσμο στό σαληνι, γιατί έννοοΰσε 
νά άκούση δ Μάξ τήν Λιλιάνα νά τραγουδή.

Καί πράγματι τό βράδυ εκείνο τραγού
δησε τόσο εύμορφα μερικά γερμανικά λίν- 
τερ, ώστε ^ίμαι βεβαία πώς ή καρδιά τοΰ 
Μάξ ντέ Φέρ θά συγκινήθηκε γιά καλά.

— Καί σιΐς, δεσποινίς Ζωρζέττα, δέν θά 
μάς πήτε τίποτα, μ’ έροηησε σέ λίγο.

— Έγώ δέν είμαι μουσικός, άπήντησα, 
ή κι’ άν είμαι λίγο, δέν μπορώ βέβαια νά 
παραβληθώ μέ τήν Λιλιάνα, γι’ αύτό άρκοΰ- 
μαι είς τό νά φλυαρώ καί προ πάντων ν’ ά- 
κούω. (ακολουθεί)
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λάδα «α ί μό
νο μετά τή μι 
κρασιατική^ 

συμφορά ή 
ταπητουργία 
αρχίζει νά εν 
δοκιμεΐ χάρις 
είς τοΰς πρόβ 
φυγας.

Τά μαλ
λιά γιά τά χα 
λιά τά προ
μηθεύονται 

οί διάφοροι 
βιομήχανοι 

άπό τήν Μα
κεδονία, τήν 
Ή πειρυ , τή 
Θράκη, τά δέ 
περισσότερα 
εργοστάσια 
βρίσκονται j 

στόν συνοικι
σμόν Νέας’Ι
ωνίας, στήν 
Κοκ/ιν ά κα'ι 
σέ άλλους αυ- 
νοικισμούς 
προσφυγι- ] 

κ >ύς.
'SfC Ταωηζουργία

Έ να ς  άπό τούς πλούτους τοϋ τόπου μας ε ί 
ναι ή βιομηχανία τής ταπητουργίας πού είνα ι 
γνίοστή στήν 'Ελλάδα έδώ καί λίγα χρόνια.

Τό πρώτο μικρό εργοστάσιο είχε γίνε ι στήν 
Κοζάνη λίγο πρίν άπό τό 1914 κ ι’έχρηαιμοποι- 
οΰσε γιά εργάτριες μερικές «ντόπιες» πού είχαν 
μάί)η τήν τέχνη άπό τούς Τούρκους.

Τήν ίδ ια  εποχή ό Δούγκαν επιχειρεί νά κάμη 
σ ϊβ ιικό  εργοστάσιο στήν ’Αθήνα ι·έ πρόσφυγα; 
τής Θράκης, άλλά ή έπιχείρησις αύτή άπ-τυγχά- 
νβι. Τό 191G κάτι ποόσφυγες άπό τό ’Ικόνιο, οί 
’Αδελφοί Βαγιανοί, έρχονται στήν Ε λλάδα καί 
ιδρύουν εργοστάσιο χαλιών στά Μέγαρα προσ- 
λαμβάνοντες γιά  έργάτριβί Μεγαρίτισσες,^ στις ό
ποιες εξηγούν μόνοι τους τήν τέχνη καί άλλο ερ
γοστάσιο στήν "Υδρα, άλλά πάλι δέν μποροΰμε 
νά ποΰμε πώς ή έπιχείρησις επιτυγχάνει καί αύ
τό γιά τό λόγο ότι οί γυνο ΐ β; πού έχρησιμο- 
ποιοΰντο στά εργοστάσια ήταν πολύ πρωτόπβι- 
ρες καί ά φ ’ ετέρου ή Μεγαρίτισσες σέ μιά (ορι
σμένη έποχή τά έγ/ατέλειπαν δλα γιά νά κυττά- 
ξουν τ ’ αγροτικά τους συμφέροντα.

Γ ι’ αύτόν τόν λόγον αποτυγχάνουν καί πολλοί 
άλλοι έπιχειρηματίαι πού θέλουν νά φέρουν αύτή 
ή β ιιμ η χ α ν ία  τήν τόσο προσοδοφόρο στήν'Ε λ-

Στήν ταπητουργία χρηιιμοποιοϋνται γυναίκες 
«α ί μικρά κορίτσια, δέν μπορούμε δέ νά ποΰμε 
πώς δέν ε ίνα ι αρκετά κουραστική ή δουλει» 
τους, έν τούτοις άν επισκεφθήτε ένα βργοστάοιο 
χαλιών θ ’ ακούσετε ένα νανουριστικό μουρμοι)· 
ρισμα νά σας ύποδέχβται.

Ή  προσφυγοποϋλες συνοδεύουν τήν άκατα· 
παυστη κίνηοι τών χεριών τους μέ νοιταλγικα 
τραγούδια τοΰ τόπου των, ποΰ τούς θυμίζονν 
τήν πατρίδα τους καί συγχρόνως τ ις  κάνει να 
ξεχνούν τις πίκρες τους. 1

Τά 'Ελληνικά χαλιά παρουσιάζουν μβγάλη 
ποικιλία. Γιά σχέδια χρησιμοποιούνται πολύ τα 
ανατολικά καί Περσικά, άλ/ά καί πολλές αντι
γραφές αρχαίων αγγείων, πιάτων Ρόδου και 
άλλων.

Ή  ταπητουργία βίναι άπό τάς πλέον προσοδο
φόρους βιομηχανίας τοϋ τόπου μας, διότι τά χα
λιά πού γίνουνται στήν 'Ελλάδα σ τ έ λ ν ο ν τ α ι  στήν 
Ευρώπη καί άκόμη καί στήν ’Αμερική, άπισχολιϊ 
δέ άρκετάς έκααοντάδα; εργατριών.

'Ως γνωστόν ελληνικά χαλιά στολίζουν τήν 
αίθουσα τών συνεδρ άσεων χης Κοινωνίας τών 
’Εθνών «αί ένα μάλιστα απ ’ αύτά άναπαοιστά 
τήν δίκην τοϋ Πάριδος πιστόν άντίγραφον άπό 
ένα σπανιώτατον άρχαίυν ελληνικόν αμφορέα 
πού βρίσκεται ατό μουσεΐον τοϋ Βεςολίνου.

Ό 5Κερα 
μεικός

'3Τ Σηροτροφία
“Ενας άλλος εθνικός πλούτος πού μπορεί νά 

άποτελέση ι ί  ν υλική ευδαιμονία τής χώρας 
μας είναι ή σηροτροφία, διότι έξ αιτίας τοΰ κλ ί
ματός της καί τής γβωγροφικής της θέσεως ή 
'Ελλάς μπορεί νά μεταβληθή ολόκληρος eic ένα 
άπέραντον σηροτροφείον. Σέ δλη της τήν έκτα- 
οι μπορεί νά ευδοκίμηση θαυμάσια ή καλλιέργεια 
τής μουριάς, μέ τά φύλλα τής οποίας ώς γνω- 
«τόν τρέφονται άποκλειστικώς οί μεταξοσκώ
ληκες.

Στήν παληά έποχή ή παραγωγή τής μετάξη; 
ήταν πολύ διαδεδομένη στήν 'Ελλάδα, ιδίως δέ 
στήν Πελοπόννησο, σ ιή  Θράκη, στή Μακεδονία 
χαί στά νησιά.

Άκόμη καί ή ονομασία «Μωρηά» πού διατη
ρείται ώς σήμερα οφείλεται στά μωρεόδενδρα 
πού άποτελοΰσαν τήν φυτείαν ολοκλήρου τής 
Ιίελοποννήσου καί τά όποια κατέστρεψεν ή επ ι
δρομή τοΰ Ίμβραήα Πασα.

Άπό τότε ό πολύτιμος αύτός κλάδο: έγκα- 
τελήφθη καί μόνον τό 1914 έγινε ένας νό- 
ιιο; προστατευτικός γιά  τήν σηροτροφία καί 
ίδρύθη κάποια Κρατική Σηροτροφική 'Υπηρεσία 
άλλά ιδίως ή 
ατομική πρω
τοβουλία έ- 
βοήθησε γιά 
νά εΰδοκιμή 
ση ή σηρο
τροφία στήν 
Ελλάδα.

Σήμερα τά 
ελληνικά με
ταξωτά μπο
ρούν νά πα
ραβληθούν 

είς στερεότη
τα και ώροΐ- 
αν έμφάνισιν 
μέ τά καλλί
τερα Ευρω
παϊκά.

ΐδρυσις τοΰ μεγάλου εργοστασίου τού Κβραμει- 
κοΰ πού έβαλε τάς βάσεις τής κεραμικής τέχνης 
στήν 'Ελλάδα.

Τό εργοστάσιο αύτό έκτίσθηκε έπί tq βάσει 
τών Γερμανικών εργοστασίων τοΰ είδους αύτοΰ 
άλλά οί πρώτες του απόπειρες άπέτυχαν, διότι 
τά υλικά πού έχρησιμοποιήθησαν διέφεραν πολύ 
άπό τά γερμανικά.

Κατά τό 1910 ό Κεραμηκός έγινε "Ανώνυμος 
‘Εταιρεία καί άρχισε τάς εργασίας του ύπό τήν 
διεύθυνοιν τοΰ εμπνευσμένου Έ λληνος « . Δαρί- 
γοι-, πού μέ έπισταμένας μβ/έτας, μέ δοκιμάς καί 
πραγματικήν άφοσίοισιν κατώρθωσε νά φέρη τήν 
παραγωγή τοΰ εργοστασίου είς τό ύψος, είς τό 
όποιον εύρίσκετοι σήμερον.

"Οσοι επισκέπτονται τόν Κεραιιεικόν μένουν 
έκθαμβοι μέ τήν τελειότητα τής έγκαταστάσεως 
του άποσχολεί πλέον τών 300 έργατ ■ ν έκ τών 
όποίοΓν τά 2)3 είνα ι κορίτσια 14 ώι, 18 έτών «αί 
δτι κατασκευάζεται εκεί μέσα μπορεί νά παρα- 
βληθή μέ τά καλλί ερα εύρ παϊκά τοΰ είδους 
αύιοΰ.

Έχομεν ωραιότατα πιάτα, φλυζτάνισ , βάζα 
μέ αρχαίας άναπαροστάσει: κπί δ\α καμωμένα 
άπό πορσελάνην, τής οποίας ή ποιότης εφθασε 
τό τέλειον.

Δέν είναι βέ- 
βαια άπό τά 
Ιιγώτερον έν- 
δΐ"ϊέροντα 
Οημβϊα τής 
προόδου τοΰ 
τόπου μας ή Τό α τεγ νω τήρ ιο ν  τοϋ  Κ εραμε ικ ο

■
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Θυμάσθε βέβαια που αφήσαμε τοΰ φί
λους μας, μέσα στο αυτοκίνητο τοΰ εύ- 
γενικοΰ ’Αθηναίου, δ οποίος προσεφερ- 
θη νά τούς μεταφέρη στήν ’Αθήνα.

"Οταν φθάσανε στο Ζάππειο, ό κύριος 
τους έρώτησε:

— Σέ ποΐο ξενοδοχείο μένετε;
'Ο Λιγνός άνοιξε κάτι μεγάλα μάτια 

γεμάτα απορία, επειτα κύτταξε τον 
Χονδρό άνοιγόκλεισε τά βλέφαρά του 
κι’ έμεινε μέ τό στόμο άνοιχτό.

'Ο Χονδρός δμως δέν τάχανε καθώς 
ξέρετε ετσι εύκολα.

— Στό... ξενοδοχείο της... Μεγάλης 
Βρεττανίας.

— Θαυμάσιο είπε ό κύριος, είναι άπό 
τά μεγαλείτερα ξενοδοχεία μας, θά σάς 
άφήσω λοιπόν έκεΐ.

Και σέ λίγο οι δύο μας φίλοι βρίσκον
ται στά σκαλοπάτια της Μεγάλης Βρετ
τανίας.

Ό ευγενής ’Αθηναίος τούς άποχαι- 
ρετά και σέ λίγο τό αυτοκίνητο εξαφα
νίζεται.

'Ο Χοντρός καί ό Λιγνός κυττάζονται.
— Καί τώρα λέει ό Λιγνός;
— Καί τώρα απαντάει ό Χονδρός θά 

τό σκάσωμε.
Δέν είχε ομως προφθάση νά τελειώ- 

τήν φράσι του κ^ ενας υπηρέτης έπιση- 
μώτατος με τήν στολή του, σπεύδει ε£ς 
προϋπάντησι τους.

Οί δυό φίλοι μας ξανακυττάζονται, 
δέν υπήρχε πιά τρόπος νά οπισθοχωρή
σουν, καί ό Χονδρός, πού ξέρει νά πέρ- 
νει αποφάσεις προχωρεί πρώτος, ένώ δ

Λιγνός κατά τήν γνωστή του συνήθεια
ακολουθεί.

Ό υπηρέτης, ο όποιος νομίζει δτι οί 
δύο ξένοι έρχονται έκεΐ γιά νά γευματί
σουν τούς οδηγεί είς τήν τραπεζαρί») 
καί οί δύο φίλοι μας ξαναβρίσκονται πά
λι σ’ ένα περιβάλλον κοσμικωτατο, οί 
κύριοι φοροΰν σμόκιν, οι κυρίες επι
σημότατες τουαλέττες. j

Ό  Χονδρός καί ό Λιγνός κυττάζον- 
ται ένώ χώνουν τά χέρια στις τσεπεζ 
τοος γιατί καταλαβαίνουν πώς έδώ ποΐ> 
βρίσκονται θά τούς κόψουν σαγωνια, αλ·! 
λά τί πρέπει νά κάνουν, δέν τούς μένει 
παρά νά καθήσουν μπροστά στο τραπέζι; 
δπου ό υπηρέτης τούς οδηγεί.

Σέ λίγο τά εκλεκτότερα φαγητά^ περ
νούν άπό μπροστά τους: κονσομε, αστα
κός, ψητό, χόρτα, γλυκίσματα, παγωτό, 
φροΰτα.

Καί οί δυό φυλαράκοι μας, ό Χον
δρός μέ αποφασιστικότητα, ό Λιγνός μέ 
κάποιο δυσταγμό άδειάζουν μεγαλοπρε- 
πώς τά πιάτα τους.

Κάθε τόσο ο Λιγνός ρίχνει ένα βλέμ
μα γεμάτο άπορία στόν Χονορο, σαν ν»,
τοΰ λέη:  ̂ 1

— Καλά τρώμε τώρα άλλά πώς θ®
πληρώσωμε.

Ό Χονδρός δμως περιφρονεί τόν φί
λο του καί δέν τοΰ δίνει καμμιά απάν
τησή, άλλά εξακολουθεί να έχη τη [W0) 
του χωμένη μέσα στό πιάτο του.

"Ο,τι γίνει άς γίνη. σκέπτεται ό Λι
γνός καί τρώη καί αυτός σάν δέκα.

Σέ λίγο δέν αντέχουν πιά σπρώχνουν

τίς καρέκλες τους πρός τά πίσω,γιά ν’άνα- 
παιΛοΰν καί περιμένουν τόν καφέ -τους, 
ένώ ό υπηρέτης τούς προσφέρη κάτι θαυ
μάσια ποΰρα τής άβάνας.

Ό καφές δέν άργεΐ κι’ αύτός νά ελ- 
6ij καί ή κρίσημη στιγμή πλησιάζει πιά.

Πώς θά πληρώσουν.
Έξαφνα ό Χονδρός βάζει τίς φωνές.
—Γκαρσόν! γκαρσόν! Τί κατάστασις 

είναι αύτή φωνάζει, άγγλιστί, μιά μυίγα 
μεσα στόν καφέ μου;

—’Αδύνατον, κύριε;
—Πώς αδύνατον, δέν τήν βλέπεις,καί 

σκουλικό μυιγα μάλιστα, θέλετε νά μάς 
δηλητηριάσετε λοιπόν γιά νά μάς πάρε
τε τά δολλάριά μας;

—Μά σάς παρακαλώ κύριε...
Ουτε σάς παρακαλώ, οδτε τίποτα, 

θά σάς καταγγείλω; θά σάς καταγγείλω!
—Σάς παρακαλώ, κύριε, μή τό κάμε

τε αύτό, θά χάσω τή θέσι μου, είμαι 
πτωχός άνθρωπος.

—Δέν ξεύρω τί είσαι, θελήσατε νά 
με δηλητηριάσετε, θά σάς καταγγείλω.

—Μήν κάμετε φασαρία κύριε, ανα
γνωρίζω τό λάθος μου, σάς παρακαλώ 
μάλιστα νά μήν πληρώσετε τό γεΰμα 
οας, φθάνει νά μήν κάνετε φασαρία,

Αυτό ήταν! Ό Χονδρός παύει νά δ
ίδεται καί σάν προσβεβλημένος λόρδος, 
σηκώνεται άκολουθούμενος άπό τόν υ
πασπιστή του, ό όποιος κουνάει ταυτιά 
του κι’ άνοιγοκλείνει συγχρόνως τά μά
τια του.

“Οταν βρίσκονται στόν δρόμο ό Λ ι
γνός ρωτάει:

- Κ ι ’ άν δέν βρισκόταν ή μυίγα Χον
δρέ;

—Καϋμένε κουτέ, βλάκας γεννήθη
κες καί βλάκας θά πεθάνης, τόσα χρό
νια μέ γνωρίζεις κι’ άκόμα δέν μέ ξέρεις.

Καί λέγοντας αύτά ό Χονδρός βγά
ζει άπό τήν τσέπη του ενα κουτί γεμά
το ψόφιες μυίγες, ψόφιες κατσαρίδες κι’

κι’ άλλα διάφορα πετούμενα.
—’Άν δέν βρισκόταν ή μυίγα λέει 

θά βρισκόταν μιά κατσαρίδα.
Ό Λιγνός κυττάζει σάν χαζός τόν 

Χονδρό καί καταλήγει νά αναγνώριση ;
— Τί νά σοΰ πώ, Χονδρέ, είσαι μεγά

λος άνθρωπος καί απορώ μά τήν αλή
θεια πού δέν σέ παρακαλοΰν νά άναλά- 
βης εσύ νά λύσης τά ζητήματα πού α
πασχολούν τήν Κοινωνία τών ’Εθνών. 
Στήν πιό κρίσιμη στιγμή θά έβγαζες άπό 
τήν τσέπη σου, ξέρω κι’ έγώ, κανένα πε
τούμενο ή κανένα έρπετό, Γσως-ισως καί 
κανένα κροκόδειλο, πού θά τούς κατε- 
βρόχθιζε δλους έκεΐ μέσα...

— Κ ι’ άφοΰ δέν θά υπήρχε πιά κα
νείς νά συζητήση γιά τά οικονομικά τοΰ 
κόσμου, θά τάβλεπες νά αρμενίζουν πρί
μα! Μπράβο Λιγνέ, γιά μιά φορά στή 
ζωή σου μίλησες καί σύ σάν άνθρωπος. 
Ά λ λ ά  τώρα στάσου, τό ζήτημα είναι 
ποΰ θά τόν πάρωμε δίπλα.

— Γι’ αύτό σκάζεις καϊμένε, δέν βλέ
πεις φεγγάρι στόν ουρανό, δέν βλέπεις 
βραδειά μάλαμα! 'Απλούστατα στό ξενο
δοχείο τών άστέρων.

— Καί πού νάναι αύτό, βρέ Λιγνέ, 
άφοΰ τώρα πού πρόκειται νά κοιμηθούμε 
ξύπνησες καί σύ;

-—Θά τραβήξωμε Γσα μπροστά μας 
καί θά τώβρωμε.

Καί οί δυό φίλοι μας, χορτάτοι κι’ 
εύχαριστημένοι τραβήξανε κατά τήν Λε
ωφόρο ’Αμαλίας, καί σέ λίγο πέρνανε 
ύπνο γερό στα μπαγκάκια τοΰ Ζαπείου.

Τον έ^νγονσζον και ζον £εωζέμβριον 

ΤΑ Ε Λ Λ Η Ν Ο Π Ο ΥΛ Α

θά έκδώσουν «νά ενα διπλοΰν τεϋχος 

με 3 2  σελ ίδα ς  έκαστον .
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Τ Α  Κ Ι Ο Υ Ρ Κ Α
Ή ταν μιά ώμορφη μέρα. 'Όλη τή νύχτα 

είχε βρέξει μιά ψιλή, διαπεραστική, καλο
καιριάτικη βοοχή καί τό ξημέρωμα άνέτειλε 
ολόδροσο ένώ τό βρεγμένο χώμα έσκόρπι- 
ζε στήν άτμόσφ ιιι α ενα μεθυστικό άρωμα.

Ξεκινήσαμε στις 6 γιά νά παρωμε τό 
τραίνο τοϋ Ααρισσαΐκοΰ γιά τά Κιοΰρκα, 
τό εύμορφο χωριουδάκι τής ’Αττικής πού 
περιβάλλεται άπό μιά τόσο ανθηρή φύσι.

Ή  συντροφιά απαρτιζόταν αύτή τή φορά 
άπό τήν Ή ρώ, μιά φίλη της κι’ εμένα καί 
ή εύθυμία μας εξακολουθούσε άπό τήν προ
τεραία, πού εϊχαμε ξεκινήσει εν σώματι γιά 
νά φροντίσωμε γιά τό γέμισμα τών σάκκων 
μας.

Τό τραίνο ξεκίνησε, κι’ αχόρταγα κυττά- 
ζαμε τά τοπεϊα πού τό ενα διαδέχεται τό 
ά'λλο.

Ή  Πόρνης άπό τό ενα μέρος κι’ ή Πεν
τέλη άπό τό άλλο ήσαν όλοφώτιστες άπό 
τόν ήλιο πού είχε ήδη προχωρήσει άρκετά 
ψηλά καί χρύσιζε συγχρόνως τά σπαρμένα 
χωράφια πού τό δρεπάνι σέ λίγες μέρες θά 
γυμνώση άπό τό σιτάρι πού εθρεψαν μέ τό 
αίμα τους. Κάποια συννεφάκια δμως πού 
δειλά στήν άρχή κι’ επειτα πιό θαρραλέα 
ξεπρόβαλαν, μάς έ'αμαν κά'πω; ν ’ άνησυχή- 
σωμε. Τί, μήπως θά είχαμε βροχή; "Ας ελ
πίζουμε πώς ό'χι γιατί θά μάς χάλαγε τήν 
εκδρομή μας.

Οί σταθμοί διαδέχονται ό ενας τόν ά'λλον. 
Μενίδι, Τατόΐ, Μπογιάτι καί τέλος Κιοΰρ- 
κα. Κατεβαίνομε. Γϊροτοϋ δμως μεταβοΰμε 
νά έπισκεφθοΰμε τό χωριό διευθυνόμεθα 
πρ ις τό γνωστό ρέμα τών Κιούρκων πού 
βρίσκεται πρός τά δεξιά τοΰ σταθμοΰ. Εί
ναι κατάφυτο άπό πλατάνια καί πικροδά
φνες, πού άνθισμένες αύτή τήν εποχή σκορ
πίζουν τό ά'ρωμά τους καί εναρμονίζουν

θαυμάσια τό τριανταφυλλένιο χρώμα τώνI 
λουλουδιών τους μέ τά ανθηρά καί όλόδρο· | 
σα φύλλα τών πλατάνων.

Νεράκι διαυγές καί δροσερό τρέχει άπο I 
τήν πηγή πού είναι κοντά στό γεφύρι καίI 
περνάμε μουρμουριστά μέσα άπό τό ρέμα| 
πού τόν χειμώνα γεμίζει άπό νερό.

Διαλέγουμε μιά εύμορφη τοποθεσία κάιωΙ 
άπό τά πλατάνια κοντά στό ποταμώΙ 
κι’ έκεϊ ανάβουμε τή φωτιά μας μέ ί ΐΛ  
φύλλα καί κλαριά πού μαζέψαμε άπό τριγιίΊ 
ρω κ ι’ ετοιμάζουμε τό τσάϊ μας μέ τά διά-Γ 
φορα σύνεργα πού πέρνομε πάντοτε μαζί! 
στό σάκκο μας γι’ αύτό τόν σκοτό. Ή δΤ 
ρεξις δέν μάς λείπει. Τό πρωϊνό ξύπνημα,! 
ό κατθαρός αέρας, ό ολιγόωρος δρόμος γιάV 
νά φθάσωμε στό ρέμα, μάς τήν έχουν| 
πολύ ανοίξει καί τρώμε, τρώμε καί φλυα·] 
ροΰμε εύθυμοι σάν ελεύθερα πουλιά!

’Απέραντη είνε ή γαλήνη πού απλώνεται I
όλοτρόγΐ'ρα κι’ άναπαύει τήν φύσι, κι’ ά*Γ
πέραντη ή γαλήνη πού απλώνεται μέσα μας.j 

* ★
¥ » IIΌ ήλιος ανεβαίνει στό στερέωμα. Είναι I 

κοντά μεσημέρι. ’Έπειτα άπό έ'ναν σύντομοί 
ύπνο κάτω άπό τή δροσιά τών δένδων, φορ-1 
τωνόμεθα σάκκους καί παγούρια καί ξει»| 
ν ιΰμε γιά μιά έπίσκεψί στό χωριό.

Ό  δρόμος είνε όιιαλός καί εύμορφος.! 
Λίγο πρίν μποϋμε στό χωριό περνούμε ενα 
γραφικώτατο γεφύρι δπου χαριτωμένες χω-1 
ριατοποΰλες μάς καλημερίζουν ένώ περνούν] 
μέ τά ζώα τους γιά τά χωράφια.

Διευθυνόμεθα έ'πειτα στήν εκκλησία του| 
χωριού, αφιερωμένη στήν Παναγία. ’Ιδιαί
τερη έντύπωσι μάς κάνει ένα μεγάλο I 
κτίριο τό όποιον καθώς μάς εξηγεί εύγε-1 
νέστατα κάποιο ωραίο παλληκάρι είναι I 
προωρισμένο νά χρησιμεύση γιά σχολείο.] 
Πέρνομε τόν άναπόφευκτο καφέ καί το | 
λουκούμι μέ τό κρύο νερό στό καφενεδα* 
κι τοΰ χωριού, ένώ διάφορα περίεργα χω-]

ριατοπουλα μέ τό ίδιάζον ένδυμά τους, μάς 
περιεργάζονται μέ προσοχή καί σέ λίγο ξε
κινούμε ένφ ή ώρα πλησιάζει πέντε.

Η επιστροφή δέν θά άκολουθήση τό 
πρωινό δρομολόγιο, σκοπεύομε νά γυρίσωμε 
πεζοί^στή Κηφισσιά κι’ άχ’ έκεϊ μέ «λεω
φορείο» στήν ’Αθήνα.

*
^Ισι, κα*· Υινετα ,̂ Εχουμε νά διανύσωμε 

16 χιλιόμετρα, τά όποια πρέπει απολύτως 
να γίνουν σέ τρεις ώρες, Δέν διστάζουμε δ
μως διόλου, γιατί στόν δρόμο κανείς δέν μάς 
φθάνει.

Ξεκινούμε ξεκούραστοι άπό τήν ήμέρα 
μας κι ακολουίΐούμε τον δρόμο πού οδηγεί 
στο Μπογιάτι κι’ απ’ έκεϊ στήν Κηφισιά.

Τά μίλια γρήγορα φεύγουν τό έ'να πίσω 
απο τό άλλο. Εύθυμοι μέ βήμα γοργό προ
χωρούμε καί δεν σταματούμε παρά άπό και
ρό σε καιρό γιά νά κόψωμε καί στολίσωμε 
τους σάκκους μας μέ τήν αγράμπελη πού 
μας προκαλεΐ με το λεπτό άρωμά τής.

0  δρομος εινε πολυ καλός καί κατάφυ
τος απο πεΰκα, θυμάρια ανθισμένα καί θά
μνους.

Σέ λίγο τό φεγγάρι ξεπροβάλλει δειλά- 
δειλα στήν αρχή καί αχνό, μά δέν άργεϊ νά. 
σκορπίση τό άσημένιο φώς του.

^Περάσαμε το Μπογιάτι καί προχωροΰμε 
παντα χωρίς καμμιά στάσι πιά γιατί βραδυ- 
αζει κι ή ωρα περνά. "Ενα δυό μίλλια ακό
μη καί φθάνουμε στήν Κηφισιά. Μέ αρκετή 
υσκολία βρίσκομε θεσι σ ένα λεωφορείο 

γιατί ό κόσμος πλυμμηρίζει τήν Κηφισιά καί 
κατάκοποι πιά άλλά γεμάτοι ενθουσιασμό 
φθανομεστήν ’Αθήνα

0 Γ ΑΜΒΕΤΤΑΣ Κ Α Ι  0  ΣΚΓΛΟΣ ΤΟΓ
Εδώ και πολλά χρόνια ό διάσημος 

Γαμβέττας είχε ξεκινήσει έ'να βράδυ άπό 
το Παρίσι γιά νά πάη μέ το δίτροχο α
μαξάκι του σ’ έ'να άπο τά προάστεια ό
που βρισκόταν ή έπαυλις του.

 ̂Ή νύχτα ήταν πολύ σκοτεινή, τόσο 
πού σχεδόν δέν έ'βλεπε τό κεφάλι τοΰ ά
λογου του, γ ι’ αύτό προχωρούσε σιγά καί 
προσεκτικά.

Εξαφνα τό άλογο του ξαφνιάστηκε.

Ενας άνθρωπος πού ήταν σκυμμένος 
χάμω, άντεσηκώθηκε τρομαγμένος.

Ανόητε, έφώναξε άγανακτησμένοςό 
I αμβεττας, παρ ολίγο νά σέ σκοτώσω.

— Μακάρι νά τώχατε κάνει άπήν
τησε εκείνος.

— Γιατί, τί σοΰ συμβαίνει;
—Είμαι ενας φτωχός έργάτης. 'Ο 

αφέντης μοο μέ ειχε στείλη στό χωριό- 
γιά νά εισπράξω κάτι χρήματα πού τοΰ· 
χρωστοΰσαν.Μν ήξερα όμως πώς ή τσέπη  ̂
μου ειχε μιά τρύπα, κι’ έξαφνα άντιλαμ- 
βανομαι ότι δέν άπόμεινε ουτε ένα νόμι- 
σμα· Πώς να τά βρω τώρα μέσα σ’ αύτό- 
τό σκοτάδι, καί πώς νά γυρίσω πίσω άν 
δέν τά βρω ;

— Μήπως σοΰ άπέμεινε κανένα τόν- 
έρωτα ό Γαμβέττας;

— ’Ακριβώς μόνον ένα,
'Ο Γαμβέττας τότε κατέβασε άπό τό 

άμαξάκι του έ'να σκυλί πού είχε μαζύ· 
του καί τοΰ έδωσε νά μυρίση τό νόμισμα.

— Τρέχα,Τόμ, τοΰ λέει, ψάξε!
Ό Τόμ δέν περιμένει ν’ άκούση δεύ- 

τευρη φορά τήν διαταγή, φεύγει τρέχον- 
τας μέ τήν μύτη του στό χώμα, καί γυ
ρίζει σέ λίγο μ’ έ'να νόμισμα στό στόμα.

Τό πείραμα επαναλαμβάνεται δυό,. 
τρεις, δέκα φορές καί κάθε φορά τό καλό.· 
σκυλί φέρνει κ ι’ άπό έ'να νόμισμα ώσπου· 
σέ μισή ώρα ό έργάτης χαρούμενος κρα
τούσε στά χέρια του όλα του τά χρήματα 
κι’ άφοΰ εύχαρίστησε τόν σκύλο καί τόγ 
καλο του κύριο τράβηξε τό δρόμο του γιά  
νά γυρίση στόν άφέντη του.

Ο Γαμβέττας έξ άλλου ήταν τόσο· 
ευχαριστημένος μέ τό σκυλί του, πού τήν- 
άλλη μερα τοΰ άγόρασε έ'να καινούριο 
περιλαίμιο κι’ έχάραξε έπάνω σέ μιά με
τάλλινη πλακα πού έστόλιζε τό περιλαί
μιο την ημερομηνία τής βραδείας έκείνης 
εις αναμνησιν μιάς καλής πράξεως τοΰ 
σκύλου του.



(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)
— Δέν έχω νά δώσω λόγο σέ κανένα και 

σάς ειδοποιώ πώς ή κατάστασις πολιορκίας 
δέν θά βαστάξη πολυ.

— Ευχαριστώ γιά τήν πληροφορία θά 
τήν προσθέσω στό τηλεγράφημά μου.

— Δέν θά τηλεγραφήσετε τίποτε:
— Θά σάς ΪΙητήσω μήπως τήν άδεια;
*0 Ίβάνοβιτς έξαλλος άπό θυμό εκανε 

νά δρμήση καί νά τιμωρήση τόν αυθάδη 
που τόν έπροκαλοΰσε, άλλά ό φίλος μας προ
λαμβάνοντας τήν χειρονομία έ'βγαλε άπό τήν 
τσέπη του τό περίστροφό του και τό έ'τεινε 
πρός τόν πράκτορα.

— Ψυχραιμία παρακαλώ, είπε.
— Ά ! θά μοΰ τό πληρώσετε έμοΰγκρισεν 

ό Ρώσσος καί ό ρεπόρτερ είπε γελώντας:
— Σύμφωνοι, θά σάς τό πληρώσω μά 

αργότερα... Γιά τήν ώρα συνοδεΰσατέ με 
στό ταχυδρομείο, γιατί δέν εμπιστεύομαι νά 
σάς άφήσω έδώ. Εμπρός, περάστε πρώτος... 
Γρήγορα παρακαλώ άλλοιώς πυροβολώ...

Καταντροπιασμένος ό Γώσσος άκολουθεϊ 
καί κατεβαίνει τή σκάλα... 'Ο δέ ξενοδόχας 
πού τούς βλέπει δέν τολμάει νά πή λέξι.

Φθάνουν στό τηλεγραφείο, βρίσκουν τόν 
μοναδικό υπάλληλο, πού έχει μείνει πιστός 
στή θέσι του καί ό Ζάκ εξακολουθώντας 
νά άπειλή τόν Ρώσσο μέ τό ιερίπτροφό του 
λέει στόν τηλεγραφητή:

— Στείλτε άμέσως αύτό τό τηλεγράφημα.
— Σάς τό απαγορεύω, φωνάζει ό Ίβά

νοβιτς μέ τόνον φωνής επιτακτικόν καί ό 
τηλεγραφητής σ:έκεται μέ λίγο δισταγμό. 
Φαίνεται αναποφάσιστος δταν ό Ζάκ δέν 
διστάζει νά τόν άπειλήση καί αύτόν.

— Ά ν  δέν στείλετε άμέσως αύτό τό τη
λεγράφημα σάς τινάζω ιά μυαλά στόν άέρα!

Τά λόγια του είναι τόσο εκφραστικά, δ 
τόνος τής φοονής του τόσο επιτακτικός, ώ
στε δ τηλεγραφητής δέν διστάζει πιά καί 
σπεύδει νά στείλη τό τηλεγράφημα.

— Εύχαριστώ λέει δ Ζάκ Ρομπέρ καί 
•φεύγει παραλαμβάνων καί τόν Ρώσσον.

Τον
R E N E
VI GO

Λίγο μακρύτερα άπό τό τηλεγραφείο 
ήταν έ'να σπιτάκι χαμηλό χωρίς παράθυρα 
μέ μιά πόρτα πούχε μπάρα. Ό  Ζάκ τήν ά
νοιξε κι’ έσπρωξε μέσα τόν αιχμάλωτό του.

— Κύριε Ίβάνοβιτς, τοΰ λέει τότε μέ αρ
κετή είρωνία—δέν μοΰ είναι διόλου δυσά
ρεστη ή συντροφιά σας, άλλά θ ’ άναγκασθώ 
μέ μεγάλη μου λύπη νά σάς άφήσω...Μπο
ρείτε νά φωνάξετε οσο θέλετε έδώ μέσα, 
δέν θά σάς άκούσ[] κανείς. "Ολοι οί δρόμοι 
ε ΐν ’ έρημοι κι’ ώσπου νά κατορθώσετε νά 
βγήτε θάμαι μακρνά... Χαίρετε, άγαπητέ 
κύριε, σάς άφήνω μέ λύπη μου.

Κι’ ένώ δ Ίβάνοβιτς έξαλλος άπό θυμό 
έβλασφημοΰσε καί έβριζε δ Ζάκ κλείνει τήν 
πόρτα, βάζει τήν μπάρα κι’ επιστρέφει ήσυ
χα, ήσυχα στό ξενοδοχείο του.

Στις δύο ή ώρα έ'περνε τό αεροπλάνο πού 
ειχε φθάσει κι’ έ'φευγε γιά τό Μοϋκδεν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
Ή  άπαγω γή τής Ροζίτας

Ή ταν έξη πρωΐ καί δ Ζάκ Ρομπέρ κοι
μόταν δταν τόν ξύπνησε άπότομα ένα κου
δούνισμα στό τηλέφωνο.

— ΙΊοιός νάναι τέτοια ώρα έμουρμούρισε 
δυσανασχετών καί ξεκρέμασε τό άκουστικό:

— ’Εμπρός!
Άκουσε τότε τή φωνή τοΰ φίλου του 

Ταβερνύ.
— Εμπρός! Ζάκ Ρομπέρ;
— Ό  ίδιος.
— ’Εδώ, Ταβερνύ. Βάζω στοίχημα πώς 

είσαι άκόμη στό κρεββάτι;
— Ακριβώς.
— Λοιπόν, στίκω άμέσως καί τρέχα στήν 

πρεσβεία τής Χιλής.
— Στήν πρεσβεία τής Χιλή:; Καί γιατί;
— Άπήγαγαν τήν κόρη τοΰ πρέσβεως 

τήν Ροζίτα, έ'να κορί” τάκι 10 χρόνων.
— Πώς έ'γινε αύτό,
— Δέν ξέρω τίποτα. Έσύ θά μάθη;.
— Καλά πάω άμέσως.
— Καλή επιτυχία.

Γ αλλ ικό  
Μ υ θ ισ τ ό 

ρ η μα
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Ο ρεπόρτερ έ'καμε γρτιγορα-γρήγορα τήν 
τουαλεττα του έπήρε έ'να καφέ στό γειτονικό 
καφενείο κι’ έ'τρεξε άμέσως στό γκαράζ του 
νά πάρη τό αύτοκίνητό του.

Λίγη ώρα αργότερα ήταν στήν πρεσβ ;ία 
που ηταν ολη κυκλωμένη άπό αστυνομικούς. 

"Ενας αξιωματικός τοΰ έφραξε τόν δρόμο.
— Απαγορεύεται, κύριε.
— Μά...
— Ή  διαταγή είναι ρητή, άκόμη καί γιά 

τους δημοσιογράφους, είπεν ό άξιωματικός 
γελώντας γιατί είχεάναγνωρίση τόν φίλο μας.

— Καί γιατί; έρώτησε δ Ζάκ.
— Διαταγή τοΰ ίδίου τοΰ πρεσβευτοΰ... 

Αλλως τε ή άνάκρισις άρχισε τό έ'ργον της.
— Μά .. τί ακριβώς συνέβη;
— Ο κ. πρεσβευτής έξύπνησε τή νύχτα 

από κάτι άγριες φωνές πού έβγαιναν άπό 
το δωμάτιο τής μικρής Ροζίτας. “Ωρμησε 
με το περίστροφο του, άνοιξε τήν πόρτα τής 
κόρης του, τό κρεββάτι ήταν άδειο. Έτρεξε 
τότε σιό παράθυρο, είδε σπασμένο έ'να 
τζάμι καί τό παράθυρο ανοικτό κι’ έκύτταξε 
εξω. Δεν είδε τίποτα. "Ολα ήσαν σκοτεινά 
παι ειδοποίησε άμέσως τήν άστυνομία τηλε 
φωνικώς. Οί άστυνομικοί έ'φθασαν άμέσως, 
μα δεν κατώρθωσαν ν ’ άνακαλύιμουν τίποτα.

Ποΰ βρίσκεται τό δωμάτιο τής μικρής;
— Στό πρώτο πάτωμα.
— Καί δέν μπορώ νά περάσω;
— Δυστυχώς, κ. Ρόμπερ λυποΰμαι πολύ, 

μ« ή διαταγή είναι ρητή.
Ο φίλος μας προσποιήθηκε δτι υπακούει 

καί απομακρύνθηκε μά ένας πού τόν ήξερε 
δεν ήθελε πολύ νά καταλάβη πώς δέν θά 
ιταρηιεΐτο βέβαια τόσο εύκολα.

— Θά μπώ δπως-δπως, έψιθύρισε μέσα 
ατά δόντια του.

Εκανε τόν γΰρο τοΰ κτιρίου μά είδε πώς 
δεν ήταν καί τόσο εύκολο νά βρή τρόπο νά 
εισχώρηση, γιατί έκτος τών αστυνομικών ή- 
οαν τριγύρω στήν πρεσβεία καί διάφοροι 
περίεργοι.

Ξαναγύρισε στήν καγκελένια πόρτα καί 
τοτε τον επλησίασε ο άξιωματικός πού τοΰ 
ειχε μιλήση καί τοΰ είπε:

Άκόμη έδώ, κ. Ρομπέρ; Ένόμιζα πώς 
είχατε φύγει.

— ’Όχι περιμένω νά δοθή ή άδεια νά 
περάσω.

— Ά  θά  ̂ περιμένετε πολύ. Πρέπει νά 
τελείωση πρώτα δ άνακριτής.

— Κίν’ άπάνω.

— Δέν ήλθε άκόμη. Θά έ'λθη τίς δέκα  ̂
Ό  Ζάκ έκύτταξε τό ρολόγι του.

— Κι’ είναι μόλις οκτώ. Δηλαδή θέλουμε 
άκόμη δυό ώρες. Καί ποιός άνακριτής είναι;

— Ό  κ. Μπαλαντέν.
Ό  Ζάκ τόν ήξευρε τόν κ. Μπαλαντέν καί 

μάλιστα είχε σιό ίδιο γκαράζ μέ αύτόν τό 
αύτοκίνητό του.

’Έμεινε λιγάκι συλλογισμένος,ύστερα είπε^
— Καί τώρα φεύγω τελειωτικά, δέν μπο

ρώ νά περιμένω ώς τίς 10.
— Είναι τό καλλίτερο πού έχετε νά κά

νετε, είπεν ό άξιωματικός.
Πράγματι ό Ζάκ άνέβηκε στ’ αύτοκίνητό 

του καί έφυγε: Σέ λίγο είχε φτάσει στό

γκαράζ του. Έμπήκε μέσα, έτοποί)έτησε τό 
αύτοκίνητό του στή θέσι του κι’ έκύτταξε 
τριγύρω του νά βρή ποΰ ήιαν τό αύτοκίνη- 
το τοΰ άνακριτοΰ.

Ή ταν τύπου Ρενώ μέ έ’να μεγάλο κιβο> 
τιο πίσω.

— Φθάνει νά μήν είναι κλειδωμένο είπε. 
Αλλά ή τύχη τόν εύνοοΰσε καί έσήκωσε μέ

μεγάλη ευκολία τό καπάκι.
Τό κιβώτιο ήταν άδειο καί μιά καί' δυό 

έπηδησε μέσα κι’ έ'κλεισε άπό πάνω του τό 
καπάκι

— Δέν είναι καί τόσο άναπαυτικό, είπε, 
ούτε εύχάριστα μΰ τί νά γίνη...

Έβγαλε ένα σουγιά προσκοπικό πούχε 
στην τσέπη του, έκαιιε στό κιβώτιο διάφορες 
τρύπες γιά νά πέρνη άέρα καί μόλις έτελεί- 
ωσε έ'φ&ασε δ σωφέρ.

ΕκάΑησε στή θέσι του, έ'βαλε μπρός τή 
μηχανή καί σέ λίγο τό αυτοκίνητο έβγαινε 
άπό τό γκαράζ.



Λίγα λεπτά άργότερα εστάθμευε εξω άπό 
το σπίτι τοϋ άνακριτοϋ πού έσπευδε νά 
πάρη θέσι καί νά πή στόν σωφέρ του.

— Στήν πρεσβεία τής Χιλής.
'Ο φίλος μας μέσα άπό τήν κρύπτη του 

έχαμ ογέλασε:
— Ποΰ νάξερε, έψιθύρισε, πώς μέ κου

βαλάει κ ι’ εμένα μαζΰ του...
Σέ είκοσι λεπτά τής ώρας περνοϋσαν την 

καγκελένια πόρ τα τής πρεσβείας και ό ανα
κριτής έλεγε στόν άξιωματικό τής υπηρεσίας.

— Εμπιστεύομαι σ’ εσάς γιά νά μήν ά· 
•φήστε νά πε^άση κανείς.

— Μείνετε ήσυχος, κ. άνακριτά.
— Μήν άφήσετε ούτε δημοσιογράφους.

— Πολύ καλά κ. ’ Α,νακριτά. ’Ήδη άπη 
γόρευσα τήν είσοδο στόν «άσσο τών ρεπορ- 
τερ»’

— ”Α! τ'ίέλετε νά πήτε γιά τόν Ζάκ Ρομ
πέρ; Προ πάντων αύτόν νά μήν άφήσετε, 
πού θέλει νά χώνη παντοΰ τήν μύτη του ..

— Μείναται ήσυχος, κύρε άνακριτά, τόν 
έκαμα νά καταλάβη οτι δέν θά μπορούσε νά 
.μπή καί έφυγε άμέσως.

Ό  άνακριτής άνέπνευπε εύχαριστημένος 
καί έκαμε νόημα σιόν σωφέρ νά προχωρήση 
μέσα στό προαύλιο τής πρεσβείας.

Ο Ζάκ πού ειχε άκυύση ολον αύτόν τόν 
διάλογο έγελοΰσε μέσα στό κιβώτιο πού 
βρισκόταν κι’ έσκεπτόταν:

— Ποΰ νάξερε ό φουκαράς πώς αύτός ό 
ίδιο; μέ μπάζει στήν πρεσβεία ..

Μόλις έπέρασε τό αυτοκίνητο ή καγκελέ
νια πόρια ξανάκλεισε άμέσως, 6 σωφερ ε- 
τοποθέτησε τό αυτοκίνητο σέ μία γωηα 
.πίσω άπό τά αύτοκίνητα τών άστυνομικών 
κι’ έτσι ό Ζάκ Ρόμπερ μπόρεσε νά άνοίξη 
σιγά τό καπάκι καί νά κατοπτεΰση τά πέριξ.

— Μοϋ φαίνεται πώς ώρα είναι νά τό 
■σκάσω είπε:

Καθώς τό αύτοκίνητο βρισκόταν σχεδόν 
κολημμένο στόν τοίχο μπόρεσε κ ι’ εβγήκε 
-χωρίς νά τόν δή κανείς καί νά μπή στήν 
πρεσβεία άπό τήν πόρτα τής υπηρεσίας πού 
-ηταν έκεΐ ακριβώς.

'Όλων τών άστυνομικών ή προσοχή ήταν 
προσηλωμένη στήν κυρία, είσοδο έτσι δεν 
τόν είδε κανείς.

’Ανέβηκε τή σκάλα τής υπηρεσίας στα
ματώντας σέ κάθε σκαλοπάτι γιά ν’ άκούση 
μήπως έπεφτε σέ κανένα αστυνομικό κ ι’ έ 
ξαφνα άφοΰ είχε άνεβή μερικά σκαλοπατια 
άκουσε ομιλίες καί δέν άργησε νά καταλάβη

πώς ήταν ή φωνή τοΰ άνακριτοϋ πού μι
λούσε μέ κάποιον άπό τούς άστυνομικούς. 

Καί νά τί έλεγαν:
— Έψάξαμε στήν κάμαρα τής μικρή;, μά 

δέν βρήκαμε διόλου ϊχνη. Μονο ένα τζάμι 
σπασμένο.

— Τίποτε ίχνη βημάτων δέν βρήκατε;
— “Όχι, κύριε άνακριτά Οί δράσται θα 

τύλιξαν τά υποδήματά τους μέ κουρέλια γιά 
νά μήν άφήσουν αποτυπώματα

— Πάντως μπήκαν άπό τό παράθυρο;
— - Φυσικά, αύτό άποδεικνύει το σπασμέ

νο τζάμι.
- -  Καί άπό κεΐ έπίσης έφυγαν μαζύ μέ 

τή μικρή
— Χω/ις καμμία άμφιβολία
— Δέν βρήκατε τίποτε ίχνη στόν κήπο;
— ’Όχι, κύριε άνακριτά.
Σ ’ αύτό τό μέρος τοΰ διαλόγου Ιπενέβη 

καί δ πρεσβευτής.
— 'Όλα έγιναν μέ άστραπιαία ταχύτητα. 

Μόλις ακόυσα τή φωνή τής κόρης μου έτρε- 
ξα καί δέν είδα τίποτε.

— Στό παράθυρο τίποτε;
’Απολύτως τίποτε.
— Πάμε νά ίδοϋμε στόν κήπο ειπεν ο 

ανακριτής καί ό Ζάκ δέν μπόρεσε ν άκούση 
περισσότερα.

Ά φοΰ άκουσε τίς ομιλίες ν’ άπομακρυ- 
νωνται έντελώς έπροχώρησε καί μόλις βρέ
θηκε μπροστά σέ μιά πόρτα τήν άνοιξε και 
δέν άργησε νά καταλάβη δτι ήταν το δω
μάτιο τής μικρής Ροζίτας.

“Υστερα άπό μία μικρή επιθεωρησι επει- 
σθη δτι δ δράστης είχε μπή πράγματι άπο 
τό παραθύρ ι, τό όποιον δέν είχε παντζούρια 
καί ήταν πολύ εύκολο νά κόψη τό τζάμι, 
άλλά - πώς ήταν δυνατόν νά γίνη άφαντος 
τόσο γρήγορα άφοΰ ό πρεσβευτής έτρεςε 
άμέσως μόλις άκουσε τίς φωνές τής κό- 
ρης του.

— ’Από ποΰ νά έφυγε τοσο γρήγορα; ε- 
σκέπτετο ό Ζάκ κι’ εκύτταζε μήπως άνακα- 
λύψη κανένα ϊχνος. Δέν μπορεί κανείς νά 
φύγη άπό τό παρ,ίθ·υρο τόσο γρήγορα ..άφου 
ό πρεσβευτής λέει πώς έτρεξε αμέσως.

’Έμεινε λίγο σκεπτικός, ύστερα έψιθύρισε.
— Καί άν δέν έφυγε άπό τό παράθυρο 

τότε ά.τό ποϋ έφυγε;
(’Ακολουθεί)

ΤΟ Κ Α Τ Α Β Ρ Ε Γ Μ Α

Ό  κύριο: Κουφόπουλος εχει τή συνήθεια 'ά  τί φάρσα μπορούσε νά τού κάνει γιά νά τόν έ*· 
πηγαίνει κάθε πρωΐ στόν ’Εθνικό Κήπο να κά- δικηθή. , , ,
Οεται στή 6yooia καί νά διαβάζει τήν εφημερι- Έ ξαφνα  ανακαλύπτει κοντά του σε μικρή α-

ύα του. Βρίσκει πάντα την ίδ ια  θεσι κάτω από 
τή σκιά ενός πεύκου κονι;ά στή λίμνη μέ τούς 
κύκνους κ ι' είνα ι πολύ ευχαριστημένος, γιατί δέν 
τιιϋ άοέσουν οί αλλαγές.

"Ενα πρωΐ δμως βρίσκει τήν καρέκλα του 
πιασμένη άπό εναν αλλο καί γίνεται θηρίο,

— '■·,! φ ίλε μου, τοΰ λέει, αύτή ή καρέκλα 
είναι δική μου. Σήκω νά καθήσω.^

Ό  κ. Άνοιχτομάτη:, ε ίνα ι τό δνομα τού άλ
λου, βαρυέιαι τίς φασαρίες καί δίνει τόπο στην 
όργη : Σηκώνεται κα'ι απομακρύνεται χωρίς νά 
πή λέξι.

Καθώς όμως περπατά ι, σκέπτεται καί τοΰ 
φαίνεται πώ . ό κύριος δέν είχε καί τόσο δίκηο 
νά τόν σηκώση άπό τή θέσι του. Στέκεται λίγο

πόσ τασι ά.ιό την καρέκλα τού κυρίου μια βρύση, 
στήν οποί ι εχει αφήσει ο περιβολάρης και το 
έλάστιχο τοΰ ποτίσματος.

— "Α! νά μιά ώραία Ιδέα! λέει ό κ. "Ανοι- 
χτομάτης. ,

Πέρνει σιγά-σιγα το ακουστικο προσαρμοζει 
σ’ αύτό τον σωλήνα τού ποτίσματος καί κρύβε
ται πίσω άπό ένα δενδοάκι. _ _

Σέ λίγο έρχεεαι ό φύλακας καί ζητάει άπό 
τόν κ. Κουφόπουλο να πλήρωσή τήν καρέκλα 
του. Ό  κ. Κουφόπουλος είπαμε πώς ε ίνα ι κου
φός, τό λέει άλλως τε καί τ ’ ονομά του, πέρνει 
λοιπόν τό ακουστικό του γιά νά τό βάλη στ 
αύτί του καί ν" άκούση.

— Έ φθασε ή στιγμή ! σκέπτεται ό Πέτρος

παράμερα καί παρακολουθεί τίς κινήσεις τοΰ κυ
ρίου.

Τόν βλέπει νά βγάζη άπό τήν τσέπη του ε 
να άκουσιικό καί νά τό τοποθετεί δίπλα του σέ 
μιά αΛ-λη >·αοέ λα.

— ' α ! είνα ι καί κουφός ό κύριος, σκέπτεται 
ό κ. Άνοιχτομάτης καί κυττάζει τριγύρω νά ΐδή

άνοίνβι τή βρύση και τό νερό φθάνοντας μέ όρμή 
ώς τό άκ .υστικό εκσφενδονίζεται στά μούτρα 
τοΰ ([ύλακα. _ >

Ό φύλακας νί- εται έ:<ιι φρε 'ώ ν ά?χ ζει τον 
φίλο μα; σ i γροθιές κ ό κ. Άνοιχτομάτης έν- 
θουσιασκέν ς γιά τήν έκδίκησι του κρατεί τήν 
κοιλιά το» άπό τά γέ. ια .
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Ο ΤΖΙΜ ΚΑΙ ΤΑ ΑΕΙΝΟΠΑβΗΜΑΤΑ ΤΟΥ

Είμαι ένα μικρούτσ κο φοξ·τερριέ καί μέ 
λένε Τζίμ. Τό κεφαλάκι μου εινε μαΰρο 
και τό σώμα μου άσπρο κι’ άκοΰω συχνά 
νά μοϋ λένε πώς είμαι έ'να χαριτωμένο σκυ
λάκι. Θυμάμαι δλα δσα μοϋ συνεβηκαν ά
πό τήν έποχή πού ήμουνα τοσούλης. Τό 
πρώτο πράγμα πού θυμάμαι πολύ καθαρά 
εινε ένα ταξεϊδι μου μέ τό τραίνο Πόσο 
φοβόμουνα ! ’Άλλο νά σάς τό λέω κι’ άλλο 
νά μέ βλέπατε. ’Έτρεμα ολόκληρος σάν α 
κόυα τόν κρότο πού έκανε τό τραίνο, τρέ- 
χοντας έπάνω στις γραμμές.

Στό τέλος ό καινούριος μου κύριος πού 
ήρθε νά μέ παραλαβή στό σταθμό, μέ πήρε 
στήν αγκαλιά του κι’ έτσι άρχισα νά αίσθά- 
νουμαι λίγο καλλίτερα. Άλλά δίαν βγήκαμε 
άπό τόν σταθμό κι’ άρχίσαμε νά περνάμε 
δρόμους καί δρόμους, αίσθάνθηκα πάλι 
τρομαγμένος, γιαα γιά πρώτη φορά στή ζωή 
μου έβλεπα αύτό τόν τόπο κι’ δλα μού φαι
νόταν ξένα καί περίεργα.

Ό  άφεντικός μου σάν νά τό καταλάβαινε, 
γιατί κάθε τόσο μοΰ χαΐδευε τό κεφάλι καί 
μοϋ έλεγε χαϊδευτικά : «καλό σκυλάκι ! θά 
δής πόσο θά σάγαπάμε !» Έγώ τοΰγλυψα 
τό χέρι, γιατί καθώς θά ξέρετε αυτός εινε ο 
τρόπος πού έμεΐς τά σκυλάκια δείχνομε τήν 
φιλία μας.

Στό τέλος σταματήσαμε μπροστά σέ μιά 
πόρτα, ό κύριος μου έβγαλε άπό τήν τσέπη 
του έ'να κλειδί, ξεκλείδωσε καί μπήκε μέσα 
καί τότε μονάχα, άφοΰ έκλεισε τήν πόρτα 
μ’ άφησε χάμω, επάνω στό χαλί.

Έκύτταξα τρυγύρω μου. Πού νά βρισκό
μουνα άραγε ; Ποιός νά ζοΰσε έδώ μέσα ; 
’Έχει γοϋστο ναταν καμμία γάτα ή κανένα 
μωρό ! Δέν μπορώ νά υποφέρω τις γάτες 
καί δέν συμπαθώ καθόλου τά μωρά, έκτος 
άν κάθωνται στήν ψυλή τους καρέκλα, ή 
άν κάποιος τά κρατάει στά χ^ια. Ά ν  είνε 
χάμω, θέλουν πάντα νά μάς τραβάνε τήν 
ουρά, κι’ αύτό έμεΐ: τά σκυλάκια δέν μπο
ρούμε νά τό ύποφέρωμε.

Άλλά ευτυχώς γιά μένα ούτε γάτα υπήρχε 
στό καινούριο μου σπίτι οΰτε μικρά, παρά 
μόνον δύο χαριτωμένα παιδάκια, έ'να κορι
τσάκι κι’ ένα άγοράκι καί δύο κυρίες, ή μιά 
ήταν ή γυναίκα τοϋ αφεντικού μου καί φαι

νόταν πολύ καλή καί ή άλλη ή μαγείρισσα, 
πού μοΰ ετοίμαζε τό φαγητό μου καί μού- 
κανε τό μπάνιο μου καί ομολογώ πώς αυτήν 
τήν άγαποΰσα πολύ. Μαζύ μέ τήν καλή 
μαγείρισσα καί μέ τά δύο παιδάκια περνού
σαμε ζωή χαρισάμενη, προ πάντων μάλιστα 
σάν παίζαμε στό περιβόλι, πότε μέ ένα τόπι 
καί πότε μ’ έ'να σχοινί.

Τό καινούριο μου σπίτι τάγάπησα αμέ
σως κ ι’ ήμουνα πολύ ευτυχισμένος. "Ολοι 
ήσαν καλοί μαζύ μου, καί πώς δέν τό πήρα 
έπάνω μου καί δέν έγεινα ένα έπιπολαιο 
πλάσμα κι’ έγώ δέν ξέρω, γιατί δλη την η

μέρα δέν άκουα νά μού λένε άλλο παρά πώς 
ήμουν ένα νόστιμο έ'να έξυπνο σκυλάκι. Μού 
μάθανε νά κάμω χίλια δύο γυμνάσματα κι 
έγώ έβαζα τά καλά μου γιά νά τους εύχα- 
στήσω. "Οταν μοΰλεγαν «δόσε τό πόδι σου,» 
έπρεπε νά τούς δίδω τό δεξί μου πόδι, δταν 
μ’ έπερναν στήν άγκαλιά τους καί μέ ρω
τούσαν : «μ’άγαπάς Τζίμμι; » έπρεπε ν α- 
κουμπήσω τό κεφάλι μου στόν ώμο τους 
καί νά μείνω έτσι γιά λίγο άκίνητος. Οταν 
μούλεγαν : «ΓΙ έςΐ παρακαλώ! «επρεπε να 
σηκοθώ στά δύο μου πισίνα ποδιά κρατών
τας τά δύο μπροστινά στον αερα μπροστά 
μου τεντωμένα. Κι’ δταν πετύχαινα αυτο το 
τελευταίο γύμνασμα τά χάδια έδιναν κι ε- 
περνάν, κι’ άν τύχαινε να είναι η ωρα τοϋ 
φαγητοΰτά παιδάκια γιά να μ ανταμοίψουν 
έκοβαν καμμιά νόστιμη βουκιά άπό τό στό

μα τους γ*ά νά μοΰ τήν δώσουν.
Οταν πάλι έβλεπα κάποιον άπό τό σπίτι 

ν« ετοιμάζεται νά έβγη έξω σηκωνόμουνα 
καί τότε στά πισινά μου πόδια γιά νά πα- 
ρακαλέσω νά μέ πάρΐ) μαζύ.Στό τέλος τό πε 
τΰχαινα καί ήμουνα ενθουσιασμένος. Α ρ
γότερα μάλιστα σάν μεγάλωσα άκόμη περισ
σότερο κι’ έμαθα τις ώρες πού τά παιδιά 
γύριζαν άπό τό σ/ολεΐο μ’ άφιναν νά βγαίνω 
καί μόνος μου γιά νά πηγαίνω νά τά φέρνω 
πίσω στό σπίτι.

Ά ν  πάλι ήθελα νά κουλουριαστώ στά 
γόνατα κάποιου πού καθόταν κοντά στήν 
φωτιά, στεκόμουνα μποστά του καί τόν κύτ· 
ταζα κατάματα κ ι’ άμέσο>ς μοΰ έκαμαν τή 
χάρι πού ζητούσα. Κι’ δταν είχα δρεξι νά 
παίζω στεκόμουνα σοϋζα μπροστά στό ντου
λάπι πού ήξερα πώς φύλαγαν τό τόπι μου 
κι’ άμέσως μούκαναν τό κέφι μου καί μοΰ 
τό έδιναν.

Τί ευτυχισμένες μέρες πού ήσαν εκείνες! 
’Αλλοίμονο δμως μόνος μου τά'κανα θάλασ
σα καί προκάλεσα τή δυστυχία μου.

Μιά μέρα είχαμε στό σπίτι αύτό πού λένε 
οί άνθρωποι συγκέντρωσι. Σάς όμολογώ 
πως αυτού τοΰ είδους τά πράγματα πολύ 
δεν μ άρεσαν. Μέ δυό λόγια συγκέντρωσις 
οημαίνει, θόρυβος, φασαρία, άγόρια καί κο
ρίτσια πού σπρώχνονται, φωνάζουν καί κά
νουν τόν άνεμο κουβάρι. Δέν προσέχουν τί
ποτα, δεν σέβονται κανένα οΰτε καν έμενα 
που εινε γκοστο πώς μ ’ άρέσει ή ησυχία. 
Φθάνει νά σάς πώ πώς στήν συγκέντρωσι 
αυτή πού άνέφερα πάρα πάνω ένα άγοράκι 
που το λέγανε F ιαννάκη, δέν έδίστασε νά 
μοΰ τραβήξη τήν ουρά μου. Κι’ έδώ άρχίζει 
ή τραγωδία.

Το τράβηγμα αύτό μέ πόνεσε φοβερά, 
προσπάθησα νά συγκρατηθφ, σάν άστραπή 
πέρασε άπο τό κεφάλι μου ή σκέψις πώς ή
μουνα σπίτι μου, καί οί δροι τής φιλοξενί- 
ας^εινε ίεροί, μά δέν κρατήθηκα καί χωρίς 
κι έγώ νά ξέρω πώς τώκαμα αύτό έδάγκα- 
σα τό χέρι πού μέ ειχε πονέσει. Στή στιγμή 
το μετάνοιωσα, μά ήταν πιά άργά. Στήν 
παραζάλη μου δέ σκέψθηκα τίποτα άλλο 
παρά πώς νά έξαφανισθώ. ’Έτρεξα στήν ε ί
σοδο, ή πόρτα κατά τύχη ήταν άνοιχτή καί 
χωρίς καί έγώ νά ξέρω τί έκαμα βρέθηκα 
οτο δρόμο, κι’ άρχισα νά τρέχω νά τρέχω, 
χωρίς νά κυττάζω οΰτε αριστερά οΰτε δε
ξιά, ωσπου δέν άντεϊχα πιά άπό τήν κοΰρα- 
σι καί στάθηκα.

Κυττάζω τότε τριγύρω μου, κανείς, προσ
παθώ νά καταλάβω ποΰ βρίσκομαι άλλά άδύ- 
νατον ν’ άναγνωι'ίσο.) τίποτα.

Ζάρωσα σέ μιά γωνιά κι’ έμεινα σκεπτι
κός.

Σάς έτυχε ποτέ νά κάνετε μιά μεγάλη, 
μεγάλη άταξία κι’ έπειτα νά λυπάστε φο- 
βερ i πού τήν κάματε;Άν ναί τότε θά κατα
λαβαίνετε τί αισθανόμουνα έγώ εκείνη τή. 
στιγμή.

Πώς ήταν δυνατό νά είχα πληρώσει μέ 
τέτοια κακία τήν καλωσύνη πού μοϋ είχαν

δείξει τά άφεντικά μου! Καί τώρα τί θά κά
νω; Πώς νά γυρίσω πίσω; Δέ θά μέ θέλα
νε πιά.

Πόσο καιρό έζησα έτσι, έγκαταλελειμμέ- 
νος, πεινασμένος, κακομοιριασμένος οΰτε 
μπορώ νά θυμηθώ. Μιά μέρα διίως μιά γυ
ναίκα πού περνοΰσε άπό κοντά μου στάθη
κε καί μέ κύιταξε καλά καλά, καί έπειτα 
τήν άγουσα νά λέη: «Βάζω στοίχημα πώς 
αύτό εινε τό σκυλί πού περιγράφουν στήν 
έφημερίιΊα».

Σάν άκουσα αύτά τά λόγια άρχισα νά 
τρέμω. "Ωστε τά άφεντικά μου μ’ άναζητού- 
σανε γιά νά μέ τιμωρήσουν; Θέλησα νά φ ύ
γω, άλλά πρίν προφθάσω ή γυναίκα μ’ άρ
παξε στά χέρια της καί κατ’εύθείαν μ’έφερε' 
στό παληό μου σπίτι.

"Οταν άνεγ-νώρισα τήν εξώπορτα, άρχισα 
πάλι νά τρέμω. Σέ λίγο δμως ή πόρτα ά
νοιξε καί βρέθηκα μέσα στό χώλ, δπου άντί- 
θετα άπ’ δπ φανταζόμουνα, μεγάλη υποδο
χή μ’ έπε ρίμενε

Ά φοΰ έδωσαν μερικά χρήματα στήν γυ 
ναΐκα πού μ’ έφερε πίσω καί τήν εύχαρί- 
στησαν πηγαίνοντάς την ώς τήν εξώπορτα, 
τά παιδιά, ό άφέντης μου, ή κυρία καί ή 
μαγείρισσα, δέν ήξεραν ποιός νά μέ πρωτο- 
πιάσνι, ποιός νά μέ πρωτοχαϊδέψη.
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'Ο Γεωργός ήυαν ένα παιδί δβκατεσσάρων 

χρόνων καί άπό δύο χρόνια ήταν Πρόσκοπος.
Κάθε Πέμπτη έφοροΰσε τή στολή  του κι" έ- 

π ή γ α ιν ε  στή συγκέντρωσι τής δμάδος του καί 
κάθβ Κυριακή ξβκινοΰσε μέ τό σάκκο στήν πλά
τη γιά Εκδρομή.

Μερικοί tjίλοι του τόν κοροΐδευαν δταν φο- 
ροϋ ιε τή στολή, μά ό λόγος ή αν μονάχα γιατί 
δέν μπορούσαν >ι’ αύτοί νά τήν φορέσουν.

Κάθβ φορά πού τόν συναντούσαν τοΰ φώ 
ναζαν :

"Ε! Άμερικάνε πάς νά κυνηγήαης άγριογού- 
ρουνα ;

Κ ι’ άλλοι τοΰ έλεγαν:
— Τί κατόρθωιια έκανες χΟές; Γλύτωσες κα

δένα σκυλί πού πήγαιναν νά τό πνίξουν, ή έμ- 
πόδιοε; κ ινενα αυτοκίνητο νά πατήση καμμία 
γάτα ;

Ό  Γιώργος δέν άταντοΰσβ λέξι σ’ δλα αύτά 
τά πειράγματα καί αύιο  εξερέθιζε πιό πολύ τούς 
συντρόφους του ιδιαιτέρως έναν, τόν Ά λέκο, πού 
μιά μέρα τοϋ είπε :

— Κάνεις τόν κα ιπόσο, μά στό βάθος είσαι 
δειλός. Θάθελα ν ά σ ’ έβ/.επα καμμιά μέρα μπρός 
σέ κανένα πραγματικό κίνδυνο.

Ό  Γιώργος καί πάλι δέν έδωσε άπάντησι, 
άλλά τά γεγονότα έδειξαν ποιος ήταν ό γεν- 
γαϊος.

Μιά μέρα οί γονείς τοΰ Ά λέκου έφυγαν καί 
τόν άφήκαν μόνο του στό σπίτι μαζύ μέ τή μι- 
-κρή άδβλφοΰλα του τή Λίζα.

— Θά έπιστρέψωμε στις έπτά, τοΰ είπαν καί 
νά προσεχής τήν άδβλφοΰλα σου, νά μή τήν ά- 
φήσης διόλου μόνη.

Ό  Άλεκος ύποσχέθηκε νά προσεχή άλλά δταν 
τόν φιιιναξαν οί φίλοι του νά παίξη μαζύ τους 
δέν μπόρεοε ν ’ άντισταθή στόν πειρασμό.

— Πάω νά παίξω λιγάκι, είπε, καί γυρίζω 
σπίτι πρίν άπό, τις έπτά έτσι δέν θά καταλάβουν 
οί δικοί μου πώς έλβιψα.

Έβι-βαιώθηκε δτι ή άδβλφοΰλα του κοιμόταν 
στήν κούνια της, έβαλε ένα-δυό ξύλα στό τζάκι

—Τό αγαπημένο μας σκυλάκι, έλεγαν τά 
παιδιά, τό ξα>·αβρήκαμε.

— Ό  καϋμένος ό Τζίμυ, έ'λεγε δ αφέν
της μου, ποιός ξέρει τί νά τράβηξε.

—Τί αδύνατος πού είναι ελεγε ή μαγείρισ
σα, πρέπει νά τοϋ δώσουμε νά καλοφάη.

Κι’ άλλα, κι’ άλλα πού δέν τά ΐ}υμάμαι.
— Κι’ -έγώ αίσΐίονόμουνα τήν συγκίνησι 

νά μέ πνίγη βλέποντας πού μοϋ ανταπέδι
δαν καλό αντί κακοϋ.

Μά έννοια σας, άπό τότε ώρκίσθηκα στόν 
«αυτό μου, πώς ποτέ, ποτέ πιά δέν θάμουνα 
κακός.

κ ι’ έπήγβ νά παίξη.
Είχε μιά ώρα σχεδόν πού έπαιζε χωρίς νά 

τόν τύπτη διόλου ή συνείδησις πού εΐ^ε παραβή 
τις εντολές τών γονέων του όταν έξαφνα ακούει 
νά φωνάζουν:

— Φωτιά / φωτιά  !
Γυρίζβι νά ίδή καί τί βλέπει ; Τό σπίτι τους 

περιτρυγυρισμένο άπό φλόγες.
Ή  φωτιά είχε πιάσει άπό τά ξύλα πού είχε 

ρίξει στό τζάκι καί δέν είχβ προσέξη άπό τή βία 
του νά τά τοποθετήση καλά.

Ό  Άλέκος έκύτταξε τρομαγμένος, οί γείτονες 
ετρεξαν νά είδοποιήσουν τήν πυροσβετική ύπη- 
ρεσία κ ι’ έξαφνα ό Άλέκος θυμήθηκε τήν άδελ- 
φοΰλα του.

— Ή  άδβλφοΰλα μου ! έφώναξε, ή Λίζα ! 
Θά καή !

’Έ κανε νά όρμήση στήν πόρτα τοΰ σπιτιού, 
μά ό καπνός ήταν τόσος πού δέν μπορούσε νά 
ίδή τίποτε καί οπισθοχώρησε.

Ή  μικρή θά καιγόταν μέσα στήν κούνια της 
αν δέν είχε ήδη καή.

Έ ξα φ να  ένας μικρός διασχίζει τό πλήθος 
φοροΰσε στολή Προσκότου καί ό Άλέκος δέν 
δυσκολεύεται ν ’ άναγνωρίση τόν Γιώργο.

— Μή γιά  τό Θεό! τοΰ φωνάζουν, θά καής!
Ά λλά  ρ Γιώργος δέν ακούει κανέναν καί

όρμά μέσα στις φλόγες.
Μέ κίνδυνο νά καή ζωντανός άνββαίνβι τή 

σκάλα, διασχίζει τόν διάδρομο, ανοίγει μιά-δυό 
πόρτες καί στό τέλο ; βρίσκει τί) μικρή πού κοι
μόταν άνύποπτη στήν κούνια της. Τήν αρπάζει 
στήν άγκαλιά του καί βγαίνει τρέχοντας άπό τό 
δωμάτιο, άλλά δταν φθάνει στή σκάλα βλέπε» 
δτι δέν υπάρχει πια σκάλα. Ιΐίχε καή καί είχε 
πέση. Ξαναγυρίζει στό δωμάτιο πάντα μέ τή μι
κρή στά χέρια καί τρέχει στό παράθυρο.

'Εκείνη τήν ώρα είχαν φθάσει οί άντλίες, οί 
πυροσββσται βλέπουν τόν Πρόσκοπο καί τοΰ φω
νάζουν :

— Περίμενε μιά στιγμή !
Ξεδιπλώνουν ενα χονδρό καραβόπανο τό κρα

τοΰν τεντωμένο κάτω άπό τό παράθυρο καί δ 
Γιώργος πού δέν βίχβ χάση διόλου τήν ψυχραι
μία του πετά τή μικρή κι’ άφοϋ είδβ δτι τήν έ- 
πιασαν πηδάει κ ι- αύτός.

Τό πλήθος πού είχε μαζευθή συγχαίρει τόν 
Πρόσκοπο τόν ζητωκραυγάζουν καί ό Άλέκος τόν 
άγκαλιάζει καί τοΰ ζητβϊ συγχο'ιρεσι μέ δάκρυα 
στά μάτια.

— Είσαι ένας γενναίος ! τοΰ λέει, κ ι’ έγώ έ
νας δειλός πού σοΰ φέρθηκα άδικα. Σοΰ χρω
στάω τή ζωή τής άδελφούλας μου.

— Δέν έκαμα τίποτε περισσότερο άπό τό κα
θήκον μου ! άπαντά δ Γιώργος καί στήν έπό- j  
μενη συγκέντρωσι τής 'Ομάδος του βπρότβινβ νά 
δεχθοΰν ώς μαθητευόμενο τόν Άλέκο.

Τό μέλι

"Οταν βρίσκεσθε στήν έξοχή κόψετε έ'να 
κνθος άπό  ̂ τριφύλλι τραβήξτιί το ν ’ άπ<>- 
σ π α σ Ο η  από τό κοτσάνι του καί πιπιλίσετέ 
ίο, θά δητε πώς αφήνει στό στόμα έ'να ρευ- 
οτο γλυκό καί αρωματισμένο ’Όχι δέ μόνο 
τό τριφύλλι, άλλά καί πολλά άλλα λουλού
δια έχουν αύτό τό ρευστό. Τά έντομα τό 
ψονν  αύτό  ̂ καί τά βλέπουμε νά μαζεύων- 
ται δλα μαζύ άπάνω στά λουλούδια γιά ν ’ α- 
ίθ?.αύσουν ωραία τρ φή. 
ί  Μέσα σ’ αύτά τά έντομα περιλαμβάνον
ται καί οί μέλισσες μέ μό\η τή διαφορά 
«ως δέν κρατοΰν εγωιστικά γιά τόν εαυτό 
fcv; αυτό τό νέκταρ άλλά τό πάνε καί τό 
το,τοθετοΰν στις κυψέλες άπό κερί πού τούς 
ίϊουν τοποθετήσει επίτηδες γι' αύτό. Ό 
ταν γεμίσουν αυτές οί κυψέλες μία μεμβρά- 
ρ|απο κερί κλείνει τό άνοιγμα άπό πάνω 
και φυλάγωνται γιά τόν χειμώνα. Είναι ή 

βίομήθεια πού κάνουν οί μέλισσες γιά νά 
f W  νά τραιροΰν τόν χειμώνα καί άπ' αύ· 
|η τήν προμήθεια πέρνουμε κι’ έμεΐς φρον- 
Κοντας πάντα ν ’ άφήνουμε αρκετό μέλι γιά 
τις μέλισσες

Το μέλι. έχει διάφορα χρώματα καί τό ά- 
του επίσης διαφέρει, άναλόγως τά 

ΙΜούδια,^ άπό τά οποία έχει μαζευθή. 
[ωτος άπό τή̂  ζάχαρη, περιέχει σίΛηρον, 
ίοαφορικόν οξύ καί άλλες ουσίες πού είναι 
ύν^ωφέλιμες στόν ανθρώπινο οργανισμό 
: αύτό τό μέλι συνιστάται ιδιαιτέρως ό'χι 

■pv ως θρεπτική τροφή άλλά καί ώς το 
.ωτική Ιδίως σέ όσους πάσχουν άπό αναιμία

λεγόμενο τεχνητό δέρμα, πού δέν περιέχει 
ούτε κοκκον δέρματος. Αύτό γίνεται άπό 
βαμβακερό πα>ι, το οποίον βουτοΰν πολλές 
φορές μέσα σ ενα ειδικό βερνίκι πού κατα- 
σκευάζεται άπό παλιά φιλμ κινηματογραφικά.

Οταν τό πανί σιεγνώσει έχει μεταβληθή 
σέ δέρμα πού χρησιμοποιείται γιά κουκού
λες αυτοκίνητου καί άλλα διάφορα.

Ωστε καθώς βλέπουμε τό δέρμα δέν ε ί
ναι πάντοτε...δέρμα.

9V νχζερ ινάωηρά όια
Ακούστε κατι περί ργο πού συμβαίνει 

ιδίως στη δυτική Αυστραλία. Οταν κτίζουν 
κανένα σπίτι για να προμηθευωνται τό νερό 
που τους χρειάζεται γιά :ήν οικοδομή ανοί
γουν ένα πηγάδι.

Τότε δμως παρατηρούν τό εξής περίεργο: 
Τό πηγάδι είναι ξερό καθ’ δλο τό διάστη
μα τής ημέρας ενφ τή νύχτα εχει άφθονο 
νερό.

 ̂Προσπάθησαν νά εξηγήσουν τό περίεργο 
αυτό φακόμενον, μά δέν καιώρθωσαν κι’ έ 
τσι οσοι κτίζουν αναγκάζονται νά μαζεύουν 
νερό τή νύχτα γιά νά τόχουν τήν ήμέρα.

βιομηχανία δέρματος
■ διάφορες βιομηχανίες πού χρησιμο- 

Jwiv δέρματα έχουν διάφορα υπολείμματα 
τούς μένουν καί πού γιά νά μπορέσουν 

τα χρησιμοποιήσουν τά κόβουν σέ μικρά 
μμάπα, τ’ ανακατεύουν μέ μία ειδική κόλλα 
} τά περνούν ύστερα δλα μαζύ άπό μιά 
Ρη πρέσσα. Άπό κεϊ βγαίνουν λεπτά 

μ α τα  πού μποροΰν κάλιστα νά χρησιμο- 
ηθοϋν.
Εκτός άπ αύτό τό δέρμα, υπάρχει καί τό

Το ασημένιο αύρο
^,εύρετε βέβαια πώς ά'ν κρατήσετε έ'να 

ασημένιο κουτάλι έπάνω άπό τήν φλόγα έ'- 
νός κεριοΰ ή εξωτερική έπιφάνεια θά σκεπα- 
σθή μ’ ενα στρώμα καπνιάς. Τό ίδιο θά 
συμβή ά'ν κρατήσετε έπάνω άπό τήν φλό
γα έ'να αυγό.

Βουτήξτε τοτε το αύγό σ’ ένα ποτήρι μ 
νερό, καί Όά εχετε τήν έκπληξι τό αύγό άπό 
μαύρο νά μεταβληθή σέ άσημένιο. Τό βγά
ζετε απο το νερό καί βλέπετε έν τούτοις δτι 
εξακολουθεί νά είναι μαύρο.

Τί συμβαίνει λοιπόν; Άπλούστατα ή κα
πνιά έξ αιτίας τής μεγάλης της λεπτότητος 
δέν βρέχεται άπό τό νερό Επομένως τό 
νερό σχηματίζει γύρω άπό τό αύγό καί σέ 
καποια αποστασι απ αυτο μίαν επιφάνεια 
καμπύλη, η οποία λαμβάνει άκριβώς τό 
σχήμα τοΰ αύγοΰ κ ι’ έπάνω εις τήν οποία 
τό φώς άντανακλάται δπως είς μίαν μεταλ
λική επιφάνεια.



ίΥΝΕΡΓΑΪΙΑ TON ΦΙΑΙ
Μ  v y S a J i e g
Σέ κήπο καταπράσινο 
βλέπω νά ξεχωρίζουν, 
μ ’άσπρο πέπλο άέρινο, 
οί μυγδαλιές π ’ ανθίζουν.

Οί μέλισσες τις τρυγυρνοί)ν 
και πίνουν το χυμό τονς, 
έδώ κ ι3 έκεΐ πάντα πετοϋν, 
πνίγουνται στόν άνθό τους.

Και τ ’ άγεράκι πού φυσά 
κι * Ιπάνω τους περνάει, 
με εύωδια γλυκύτατη, 
τόν άνθρωπο μεθάει.

Μάρτιος 1933. 
Α ικα τερ ίνη  Σβορώνου

Μαριγώς, μιάς φτωχής γρηου* 
λας πού κάθεται κοντά στό σπί·
τι Μ·ας· e .Η καϋμένη η γρηοΰλκ δβν

Το αυτοκινητάκι
“Ω Λεν φαντάζεστε τη χαρά μου , 

οταν ό μπαμπάς μ ο ν , φεύγοντας 
για την Ά&ήνα, μοϋ υποοχέ&ηκε 
δ ι ί δτα &ά γύριζε 9α μον εφερνε 
ενα αυτοκινητάκι.

Άφοΰ πέρασα 15 ημερών αγω
νία περιμέ'ονιας το αυτοκινητάκι, 
ενα μεσημέρι ενα αυτοκίνητο ατά· 
&ηκε στήν πόρτα τοϋ σπιτιού μας.

1Ητιν ό μπαμπάς μον.
Μόλ'ς μπήκε ατό σπίτ ι,  άνοιξε 

την βαλίτζα καί μον εδωσε ενα 
κουτί.

Μέσα σ’ αύτό ηταν τό αυτοκι
νητάκι.

"Ενα αυτοκινητάκι κόκκινο με 
μαΰρες γραμμές

Τ ο  χα> β ΐό  ι ι ο υ
Μιά άπό τής άρμονικώτερες 

γραμμές ποΰ ή φνσις χάραξε στο 
Πήλιο, ενα άπό τά ωραιότερα χρώ- £χει κανέναν άλλον ά π ’ αύίό ίο 
ματα, μ'ε τά όπο ια  οτόιλσε ό &εϊος γαχάκι πού είνα ι ή μόνη 0»ν- 
ζωγράφος αύτό τό δρος, ενα απο Χρ0φιά «α ί παρηγοριά της. 
τα μαγευτικώτερα κα'ι ωραιότερα Καθισμένη στήν πόρτα, έκλαι· 
χωριά τοΰ ΠηΧίιυ είναι αναμφισβη- διότι τά παιδιά τής είχαν 
τήτως και τό χωριό μου ο ”Αγιος κτυΛήαει τό γατάκι της κα'ι ιδ 
Βλάσιος ( Καραμπάοιον). εΧχ8 χάσει.

Κεΐται επί ϋ·αυμαοίου τοπίου  Μ ό 'ις είδε τά παιδιά έπήΚ» 
στήν μετώπη τοϋ Πηλίου. πρός αύ τά  καί είπε.

Ή  &έα τοϋ Παγαοιτικοΰ κόλπου * —Μπά! τό γατάκι μου βΐ'αιβ» 
καί τής βραχώδους γωνιά; τών "ή . κα', ε{μαι τόσο στβνο- 
Τρικέρων άπο τό χωριό μου είναι χωρηαένη. Δόστε μου το σδςπο· 
κάτι ώραιόταιον. ρακαλώ».

Κάτ ο άπό τό χωριό περνά ό οι- —Μή φοβάσαι, γ ιαγιά  μοί), ιή{ 
δηρόδοομος Βόλον-Μηλεών. Είναι τό 5  Γιωργάκης-δέ'1 θά σοΰ το
χωριό μ ο υ , ενα λουλούδι ποΰ μαζν  πάρωμε, βά χό γιατρέψουμε ν™ 
με τάλλα 23 άποτελοΰν ενα μπου
κέτο ποΰ είναι ριγμένο στή μετώπη  
τοΰ πανώργιον Πηλίου.

Βλάσ ιος  I. Μ ακρυκώ στας  
18-8-33 Ά γ ιος—Βλάσιος (Βόλον)

φέρωμε πάλι. 
οϋιιε βαμβάκι

θά σοϋ τό 
δέν έχεις
Ιώδιο. _ ι

Έ πειτα  άπό λίγες μέρες in 
πρωΐ βίδα τά δυό άδελφάκια να 
πηγαίνουν στή γρηοϋλα.

Τής έπήγαιναν τό γατάκι γιο· 
τρβμένο,ψωμί,φαγητό καί χρήμ«· 
τα πού τούς τά εδωσβ ή μητεριι 
τους. Φανταζεσθε τή χαρά της· 

Ευχαρίστησε τά παιδιά και » 
ευχήθηκε.

Τά παιδιά άγάπησαν τή γρη* 
και τ ’άό'ε^άκία  ούλα καί αϊτό τότε τήςπηγαίνοιι?

συχνά φαγητό καί άλλα JtQdΤ

Η ΣΤΗΛΗ ΚΑΛΟΗ ΠΡΑΞΕΟΜ
Τό γατάκι

Καθόμουνα στό παράθυρο, 
δ ία ν είδα τό η ίλο μου τό Γιωρ- ” 
γάκη μέ τήν άδβλφή του τήν 
Ε λένη νά πηγαίνουν περίπαιο. 

Έτροχώρησαν λίγο καί ·>ούς

Λαμία 28-7-933
Λαμι ωτάχι

είδα νά σταματούν νά γυρίζουν ^ 7 7 Π  Ί Λ Ί VH V F 2 1 0  
αριστερά καί νά κυττάζουν πα- C S L U l U l / t V
ράμερα μέσα στό στεγνό αυλάκι.

Περίεργος κ ι’ έγώ δπως είμαι 
μπροστά ειχε ενα |·βγα^α £ξ(0 ^πό τό παράθυρο τό

eO δά σκαλος  -
ει τό μαλλί;

■Σε τι χοηοΛτ-

μ ικρό φως και φαινόταν 
πολυτελής κούρσα.

3Από την άλλη μέρα άρχισαν τά 
παιχνίδια μου μ ’ αυτό.

Τοϋ έβαλα στη θέσι τοΰ σωφέρ 
ενα κουκλάκι, τό γέαιζα πέτρες και 
δλο τό καλοκαίρι έκεΐνο τό πέρασα 
παίζοντας με τό αντοκινϊ,τάκι μου.

Και τόν χειμώνα εξακολούθησα 
νά παίζω στό διάδρομο μ ’ αύτό , 
έ'ως δτου μιά ημέρα ή υπηρέτρια δέν 
πρόσεξε, τό πάτησε και τό χάλασε.

Πώ, πώ ! κλάματα πού έκανα , 
ώσπου ό μπαμπάς ιιου μοΰ νποσχέ- 
θηκε δα. θά μοϋ επερνε ενα άλλο 
αυτοκινητάκι καλλίτερο απ’ αύτό.

Λ αμ ιω τάκ ι

σαν μια κεφΓ^ ι μου ν ά xi συμβαίνει.
Είδα τόν Γιωργάκη νά κρατά 
στά χέρια του ένα γατάκι γεμάτο 
αίματα.

Γρήγορα-γρήγορα βγήκα στό 
δρόμο καί ετρεξα πρός τόν φ ί
λο μου.

ΤΗταν ενα γατάκι μέ σπασμέ
νο τό πόδι του.

Ή  Ε λένη πού εχει καλή καρ
διά καί αγαπά τά ζώα, εσχισε 
τό μαντήλι της, κι * εδεσε τό σπα
σμένο πόδι τοΰ γατιού,

Τά άδελφάκια πήραν τό γα
τάκι καί δέν εξακολούθησαν τόν 
περίπατό τους, άλλά γύρισαν 
πίσπτ.

Τό γατάκι αύτό ήτο τής κυρά

‘Ο μ α θ η τ ή ς ........................... J
'Ο δ ά σ κ α λ ο ς .— ’Εμπρός od 

ψου, τό παντελόνι σου άπό τι 41 
φτιαγμένο;

'Ο μα& ητής .— Άπό ενα ; 
παντελόνι τοΰ πατέρα μου.

Χ Χ Χ : 0  π α τ έρα ς .  — Γιαννάκη, ανονί 
ελεγαν νά άνέβης μέ τό αβροπίά»1! 
τι Φά εχαιες;

*0 Γ ιαννάκης .  —Πρώτα άπ 
λα τη διαθήκη μου.

Μττεν-Χονο
X X X

’A ft i jva i— Πινδάρου 30 . νΩραι γ ρ α φ ε ίο υ  5 -8  μ. μ . η λ η ν  Πέμτττης κ α ι  Κ υ ρ ι α κ ή ς .

Μετα}ύ μας

κάθεται ό δάσκαλός σου; 
Τοτός.— V-τη ν  έδρα, μτταμηι. 

Λαμιωτάκι

’Αγαπητά μου παιδιά ! 
fs χαρά μας βλέπομε πώς ό κα·  

Φένας άπό σάς με προθυμία σπεν- 
foi να μάς στείλη κάτι γιά τήν οτή- 
Ιη τών Καλών Πράξεων, και δλα 
με την σειρά τους $ά δημοσιευθοΰν, 
γιατί καθένα άπό τά κομμάτια σας 
ύιίνει κι ’ άπό ενα δίδαγμα ) ιά 
xaUa παιδιά. Κ ι } ετσι τό περιο- 
Οΐχό σας βλέπει με χαρά νά πραγ
ματοποιείται σιγά-σιγά ή επιθυμία  
χόν, πον καθώς άπό τήν πρώτη  
οχιγμή οάς είπαμε δέν ήταν άλλη 
Ι λο  το ί’ά γεννηθη μεταξύ σας μιά  
oxevij συνεργασία. 'Ο καθένας άπό 
&ς δίνει εισ ι γιά τάλλα παιδια δ,τι 

ρα/τίρο κλείνει μέσα στήν ψυχή 
\ και μπορεί νά αισθάνεται ύπερ- 

■prima, γιατί συντελεί σε κάτι 
peiΙό.

Με τήν ίδια προθυμία έλπίζομε 
W νποδεχθήτε xai τήν στήλη τοϋ 
*aioD μας συνεργάτου «Φίγκαρω». 
[ίόποιος δέχεται ν ’ άνοιξη μαζύ 
οαί όζοιαδήποτε συζήτησι, έπάνω 
βία διάφορα κοινωνικά ζητήματα 
ίτοΰ μάς περιβάλλουν.

Μη διστάσετε να τοϋ γράψετε γιά 
ya τοϋ εκθέσετε τήν μ ιά  ή τήν άλ- 
*7 σα£ άπορία κ ι ’ αυτός θά σπεύ· 
9η να σάς τήν λύση ή μάλλον νά 
ονψιήοη μαζύ σας γιά νά βγάλετε 
ρο κοινού ένα συμπέρασμα.

Κι'έτσι, καλά μου παιδιά, με 
Κνί καινούργια τέτοια συνεργασία 
xov θέλομε νά γίνη πολύ ατενή 
ρταξν τών παιδιών μας και τοϋ 
«ριοδικού σα?, «Ρά *Ελληνόπου- 
Μ* da γίνωνται καθημερινώς ό πιό 
|<μηιοτος και πιό άφοσιωμένος σύν- 
Ιΐροφος σας.

*Η φ ίλ η  σας

'βρκρίαεις ι{ε νό'ω νόμω ν
Δικαίωμα έγκρίσεως ψευδωνύμου 

|»άδλον χόν χρόνον δρχ. 10. Πλάϊ στό 
|Μ»δώνυμο γράφεται τό ψηφίον

Ο πατέρα ς .  —Τοτό, ξέρεις Λ twv «βίκειται γι’ άγόρια καί κ οταν_ . . lAnvcir̂ i ■■■ λ . . .  .  f    _Ιβοχειται γιά κορίτσια.
Εγκρίνονται τά ψευδώνυμα 

Μαέν-Χούρ (α) Λαμιωτάκι (α).

' SH. d JJn  J oy ο αφία μας
Α π ό σ τ ο λ ο ν  Μ α π ρ υ γ ιά ν ν η ν .

Τά καλά σου λόγια μάς προξε
νούν πάντοτε μεγάλη χαρά. Σ’ 
ευχαριστούμε γιά  τήν συνεργα
σία σου, πού θά δημοσιβυθή μέ 
τή σειρά τη ;. 'Όσο γιά  τόν δια
γωνισμό χαρά; είσαι ελεύθερος 
νά  στβίλη; δσα κομμάτια θέλεις. 
Φυσικά δποιος στείλη δύο ή 
τρία κομμάτια αντί ένα έχβι πε- 
ρισ-όιβρεε πιθανότητες νά έπι- 
τύχη, γιατί μποροΰμε νά διαλέ- 
ξωμε. Γιά τήν σελίδα «γιά 'ά  
διασκεδάζετε καί νά μορφώνε
στε» μπορείς νά στείλης δτι θέ- 
λης, κ ι’ αν κριθή κατάλληλο θά 
δημοσιευθή.

Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ν  Ζ αγογ ιά ννην  
Έλάβαμβ τήν επιταγή σου σέ 
έγράψαμε συνδρομητή καί σοϋ 
στέλλομε τήν άπόδειξι.

Εΰ&ΰμιον Μ άνδαλον .  Έ λπί- 
ζομεν νά έ'λαβες τά πρώτα φύλ
λα καί είς τό εξής νά γ ίνη ; καί 
σύ δπως και οί άλλοι πιστός φί· 
λος τοϋ περιοδικού μας. "Οσο 
γιά ιό ψβυίώνυμό σου κρατούμε 
τό δικαίωμα έγκρίσεως καί σέ 
παρακαλοΰμε νά διαλέξη; ένα 
αλλο. Αύιό πού διάλεξες ε ίνα ι 
δυσανάρμοστο.

Κ ω σ τά χ η ν  Σ κ λ ιά ν .  Σ ’ ευχα
ριστούμε γιά τό καλό σου γράμ
μα καί γ ιά  τίς ενέργβιές σου καί 
χαιρόμεθα πού βρίσκεις βύχαρί- 
στησι διαβάζοντας τό περιοδι
κό μας.

Θεόφ ιλόν  3Α ρ ιστόπουλον .  ΓΜέ 
πραγματική συγκίνησι διαβάσα
με τό γράμμα σου καί χαιρόμε- 
θα άληθινά πού μαζύ μέ σένα 
καί τόσα άλλα παιδιά είνα ι σέ 
θέσι νά εκτιμήσουν τό καλό πού 
μπορεί νά τού; κάμη νά διαβά
ζουν αναγνώσματα ήθικά κ ι’ α
νάλογα πρός τήν ηλικία τους. Τό 
γράμμα σου ε ίνα ι ή μεγαλείτβ- 
ρη ίκανοποίησις γιά  τούς κόπους 
πού τά περιοδικό σας καταβάλλει

κ. Σ . Ναϋ'αναήλ. Σάς έσ τ ε ί 
λαμε τά δύο  πρώτα φύλλα κ ι’ 
ελπίζομε ό γυιός σας νά μείνη 
τακτικός μας αναγνώστης. Ή

ύποστήριξις τών γονέων μάς τ ι
μά ιδιαιτέρως.

Β λάσ ιον  Μ ακρυκώ σταν .  Τά 
καλά σου λόγια μάς προξένησαν 
ιδιαίτερη χαρά. Τά δβλτία σου 
θά ληφί^οΰν ύπ ’ όψι δπως καί 
ή συνεργασία σου.

Γ ου ΐλ λ ιαμ  Πανα. Ή  διόρθω- 
σίς σου θά ληφθή ύπ ’ δψιν. Σέ 
συγχαίρομε ποΰ άναγνωρίζοντας 
ένα σου μειονέκτηιια βρίσκεις 
τόν τρόπο νά μή κουράζη; τούς 
άλλους έξ αιτίας του.

Νίκον Πολίτην.  Σοϋ εύχόμεθ® 
νά περάσης ωραία τίς διακοπές 
σ.ιυ στήν εύμορφη Λευκάδα καί 
νά μή ξεχάσης τήν ύπόσχεσί σου 
γυρίζοντας σιή Κέρκυρα.

Ε. Σ π υρ όπ ο υ λ ο ν .  Χαιρόμεθα 
κ ι' έμεΐς γιά τή χαρά πού σοΰ 
προσφέρουν «Τά Ελληνόπουλα» 
καί σ’εύχαριστοΰμε γιά τίς ευ
χές σου, Τήν συνεργασία σου 
έλάβαμε.

’Ά ννα  Σ τάνη .  Σ ’ εύχαριστοΰ- 
με γιά ιόν ένθουηασμό σου καί 
τίς ύπυσχέσει: σου. Τήν συνερ
γασία σου έλάβαμε καί θά δη
μοσιεύσομε έν καιρώ.

Α άρ ισσα  Γαζή. Κρατοϋμβ εις 
χεΐρας μας πρό μηνός κα’ι άνω 
τήν «Διάπλασιν τώνΠ αίδων» τήν 
όποία είχες δώσει etc τήν Δα. 
Καζαδίνου διά νά τήν δέση.

Σέ παρακαλοΰμε νά περάσης 
άπό τά Γραφεία μας νά τήν 
παραλάβης.

Έλάβαμε λύσεις καί δελτία 
χαράς τών 8 πρώτων φύλλων άπό 
τούς: Ίωάννην Σακελλαρίου,
Κασ. Μουχτάρη, 'Ελένη Άργυ- 
ριάδη, Βί'-ίτωρα Μελά, ’Απόστο
λον Μακρυγιάννη, Ά γνή  Καλ
λίρη, Ε λένη Δημαρά, Δ. Ά ν- 
τανασιώτη, Λιλή Φάρου, Βασί
λειον ΠαυλίΟην, Ά γγελ . Λέσ- 
σιον, Εύιυχία Θεοφιλοπούλου, 
I. Μακρυκώστα, Μ. Γρηγοριά
δην, Ίω άννην Παπαδάκην, Κ. 
Ζαγγογιάννην, Ίω ά ν . Κοκκινά- 
κην, Ληιι. Παπακώσταν, Ν. Πο
λίτην, Σ. Σπυρόπουλον, Γεράσ. 
Λιβιεράτον, Αίκατ. Σβορώνου. 
Μαρίκα Σαράντη. Νικόλ. ’Ωρο
λογά ιουλον, Γεοίργ. Δημητρακό- 
πουλον, Κατίνα Σαββανή.
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Δβχόμεθα λύσεις εως τάς 10 ίεπτβμβρίου.

64. Π υραμίς.
+  =Σ»μφωνον 
.+  . =Σύνδεσμος.

=Νή'Ός Κυκλάδων 
...+ ... =  Πόλις 'Ελλάδος
.., +···· =Ή ρ«ης τοΰ 1&21 

Καθέτως : 'Ομηρικόν πρόσιοπον 
Α. Μ α κρυ γ ιά ν ν η ;

65, Σ το ιχ ειό γ ρ ιφ ο ς
Κράτους ένδοξου κάτοικο 
Έπίορημα καί νότα 
Τά βάζεις δλα στή σειρά 
Κ I τί θέ νάβρί): ρώτα,
Θέ ναβρης κάτι ξέχωρο 
Κάτι πού τό προσμένεις 
Κάτι π· ύ γνώρισες προχθές 
Και φίλος θά τοΰ μένεις

”Α λκιμος
66. Φ ω ν η εν τ ό λ ιπ ο ν .

Μ—μ—πτ
Κ. Μ αλακού  της

67. Γ ρίφ ος
I X μελι 3 X βλ X τ’άαιια Θ3ς 

Β. Ά λ ιβ έ ρ τη ς

68. Δη μώ δες Α ίν ιγ μ α .
Γβννώμαι ίιψηλόν 
καί αποθνήσκω χαμηλόν 
Τί είμα ι;

’Ε λλην ικόν  Μέλλον

69. Έ λιιτοσΰ μ φ ω νον .
ουβ—αο — αιο—αου

Διάνα

ΕΝΑ  Π Α Ι Γ Ν Ι Δ Ι  ( Ι Α  ΝΑ  
Π Ε Ρ Α Σ Ε Τ Ε  T H H  SIPA Σ Α Σ

Χρωματίσατε δλα τά 
φέροντα άριθμ. 1 μέ μπλέ 
δλα τά φέροντα αριθμόν 
2 μέ πράσινο καί όλα ιά  
φέροντα τόν αριθμό»’ 3 
μέ πορτοκαλλί καί θά εχβ- 
τβ μίαν εκπληξιν.

70. ’ Α ν α γ ρα μ μ α τισ μ ός .
Τοΰ Τρωικού πολέμου ήρωα γεν- 

[ναΐο
Ά ν  άναγραμματίσης
Μιά άπό τάς πέντε ηπείρους
Εύ&ύς θά σχηματίσης.

Δ. Ά ν τα ν α σ ιώ τη ς

71 Ά κ ρ ο σ τ ο ιχ ίς .
Τά αρχικά τών κάτωθι ζητουμέ
νων λέξεων αποτελούν αρχαία 
θεά: Έποχή, αν8ος, νησί Κυ
κλάδων, αριθμός, χρώμα, Ιερός 
ποταμός, νομοθέτης.

Άτ&ις

η2. Έ ρώτη σις.
Άφαίρβσέ μου ένα γράμμα μένω 
ό ’ίδιος, άφαίρεσέ μου δύο, δέν 
μεταβάλλομαι,άφαίρεσέ μου τρία 
πάλι δέν μεταβάλλομαι, μά καί 
δλ·« αν μοΰ τά αφαίρεσης πάλι 
ό ίδιος είμαι. 11 ο ιός είμαι ;

Φράουλα

73. Σ κ ά λ α .
Π..ς =Μέλος τοϋ σώματος’
Π...ς ^Βασιλόπουλο Τροίας
Π ....ς =Βασιλεύς ’Ηπείρου

4Π ς Γζ'Ήρως « ή ς  Μυθολογίας
Π......ς =*ΑρχαΙος ρήτωρ 'Ελλάδος
Π......ς =Λιμήν Ε λληνικός
Π ς ζ^Βασιλεΰς ΑΙγύπτου
Η ς =Άρχαΐος Γλύπτης

Γίνος Βούγας

Φ ύ λ λ ο  3ο
13. Έ λλ ιπ ο σ ύμ φ ω νο ν  : Ζή ® 

τά Έλληνόιιουλα.
14. Μ εταγραμματ ισμό ς  : Πίν

δος—’Ινδός.
15. Π υραμ ίς  : I, Άπό, Κ ή no:. 
Μαρόκον; IV αραοκίνο, Καθέτων 
"Ιπποι:,

16. Φ ω νηεντόλ ιπον  : Έναχι 
ενα χάνουν δύο.
17. Γ ω ν ία :  Γέρας, Κλωθάί

οάγα, Πλατύς, "Ορκος, Γοργι 
Σάμος. Καθέτως : Γλαύκος.

22. Κ ρ υ π τ ο γ ρ α φ ικ ό ν  : Μαχί- 
δονία, διάνοια, Νίκαια, ενδίΚΐ 
ανομία, άνά, αδικία, κακία.

23. Πυραμίς  :11, μέν, Μήλο? 
Α ννίβας, σμάραγδο:, Καραίοκα- 
κης. Κ αθέκ ικ : Πελίας.

24. Μ αγική  ε ίκών : Ή  πρώπ 
μαθήτρια, σχηματίζειαι είς «  
άρισιεοό μέρος τής εϊνόνος 8ΐ«ι- 
νω άπό τό κυγκλίδωμα. ‘Η oeu- 
τβρη είς τόν δεξιόν βρ .χίοναιοί 
διδασκάλου, καί ή τρίτη kovm 
στό αριστερό του πόδι.

74. Κ ρυπτογραφ ικόν.
123456789=Υΐός μύθικοΰ ήοωοι 
4389 = ”Κ«τασις
5672 =Πόλεμος
52346 = Ό πω ρ  ίφόρονδένδροί
63367 =Θεός
5132189 =ΚατήγοροςΣωκράΜ»£ 
61369 =Μ υθικός Γιγας
14389 =Τέρμα
6356 = Ά γώ νισμα
16556 = Ύ πόσχεσις

Γ. Βρεττό;


