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ΤΟΥ ^ΑΠΠΒΙΟΤ

Οί νεαροί μας άναγνώσται δσο ι φυσι
κά είναι κάτοικοι της πόλεως μας, θά 
£σπευσαν δέν αμφιβάλλομε νά έπισκε- 
φθοΰν τήν ’Έκθεσι τών Εγχωρίων Προ
ϊόντων μας στο Ζάππειο. ’Ά ν  δμως δεν 
ίο έκαμαν ακόμη τούς συνιστοΰμε, μό
λις ή εκθεσις ανοίξει καί πάλι τάς πύλας 
της, διότι μέχρι τοΰ ’Οκτωβρίου θά μεί- 
νη γιά ένα μήνα κλειστή, νά μή παρα
λείπουν νά άντιληφθοΰν μέ τά ιδια τους 
τά μάτια, τήν μεγάλη βιομηχανική πρό
οδο ποΰ συνετέλεσε ό τόπος μας μέσα 
οτά τελευταία αυτά χρόνια.

Έν* αίσθημα συγκινήσεως είναι έ- 
χεΐνο πού θά σας καταλάβη, δταν θά 
περιέρχεσθε τήν μιά αίθουσα κατόπιν 
της άλλης, κι’ δταν στο κάθε σας βήμα 
Οά βλέπετε καί μιά νέα ένδειξι τής δρα
στηριότατος πού ανέπτυξε ή Ελλάδα  
μας, κι’ ας έώρτασε τήν εκατονταετηρί
δα τής ανεξαρτησίας της πρό τίνος μο
νάχα.

Μέσα είς τάς αίθουσας τοϋ μεγάρου 
Ζαππείου, ή κάθε βιομηχανία άντι- 
προσωπεύεται, αρχίζοντας άπο τά εϊ’δη 
τής πρώτης ανάγκης καί φθάνοντας στον 
ανώτατο βαθμό τής τέχνης καί τής καλ

λιτεχνίας.
Ή ’Αγροτική Τράπεζα μας παρουσιά

ζει δλη τήν σειρά τών προϊόντων τής 
γης, πού μία έπισταμμενη καλλιέργεια 
τήν καθιστά εύφορη καί παραγωγική.

Σέ άλλη αίθουσα ή ΣΙΙΕΣ μάς δεί
χνει τήν φαρμακευτική εξελιξι τοΰ τό
που μας.

Σέ άλλη πάλιν ή τοπογραφική υπη
ρεσία μάς παρουσιάζει τήν έντονη εργα
σία της δσον αφορά τάς τοπογραφικας 
μελέτας της.

Σέ άλλη μικροσκοπικοί φάροι μάς 
κάμνουν νά ταξειδεύουμε νοερά στις θά
λασσες μας κάτω άπο τήν άγρυπνη προ
στασία τους.

Σέ άλλη τά μάλλινα καί τά μετα
ξωτά μας υφάσματα απλώνουν ανάμεσα 
σε ποικιλία άποχρώσεων τήν πλούσια 
φαντασμαγορία τους.

Σέ άλλη, γιά νά μή ξεχάσετε πώς 
είσθε άκόμη παιδιά, ή ΙΙαπαστράτειος 
Σχολή σάς διασκεδάζει μέ τήν παρελα- 
σι τών παιχνιδιών της.

Σέ άλλη τά διάφορα εργαστήρια μάς 
δείχνουν πόσο άδικο έχουμε νά προσ
τρέχουμε γιά τήν έπίπλωσι μας σέ ξέ-



νες ιδιοτροπίες, άφοΰ τά νησιωτικά έπι
πλα τοϋ τόπου μας καί τά υφαντά μας 
υφάσματα είναι ενα χάρμα καλαισθη
σίας.

Σέ άλλη πάλι ή κεραμική τοϋ τόπου 
μας, αντιπροσωπευόμενη άπο τον Κε- 
ραμεικό καί τήν Κιουτάχεια, συγκρατεΐ 
γιά ώρα τά βήματά μας και το βλέμμα 
εκστατικό δέν ξεύρει τί νά πρωτοθαυμά- 
ση, τήν λεπτότητα τών γραμμών ή τήν 
αίσθητική τών χρωμάτων.

Σέ άλλη φιλοξενείται ή διανόησις 
τής χώρας, καί βλέπομε έκεϊ βιβλία κάθε 
είδους περιεχομένου, φιλολογικού, φιλο
σοφικού, ή επιστημονικού, μέ βιβλιοδε
σίες αξιοζήλευτες.

Σέ άλλη... σέ άλλη... ό χώρος δέν 
μάς επιτρέπει, παιδιά μας, νά έπεκτα- 
θοϋμε περισσότερον, πηγαίνετε νά έπι- 
σκεφθήτε τήν Έκθεσι τών Έγχωοίων 
Προ ϊόντο)ν μας, προσπαθήστε νά νοιώσε- 
τε βαθιά τήν μεγάλη σημασία της, καί 
μήν παραλείψετε νά σκεφθήτε πώς ο 
καθένας άπο σάς, μπορεί μιά μέρα σάν 
μεγαλώση, νά πρόσθεση κάτι, έ'στω κι’ 
ενα μονάχα μικρό βοτσαλάκι στο οικο
δόμημα αύτό πού λέγεται έ γ χ ω ρ ί α 
π α ρ α γ ω γ ή ,  καί είναι ή κυριώτερη δύ- 
ναμις μιάς χώρας.

3<51νέηδο ια
"βνας όίκαιος βασιλεύς
Κάποιος βασιλεύς έφημίζετο ως πολύ δί
καιος καί επειδή εφοβόταν πώς οί υπουργοί 
του καί οί σύμβουλοί του θά εμπόδιζαν τόν 
λαό του ν’ απευθύνεται σ’ αυτόν αν ειχε 
ανάγκη τής βοηθείας του είχε τοποθέτηση 
στήν αίθουσα τών συνεδριάσεων ενα μεγά
λο κουδούνι, τό όποιον έσυγκοινωνοΓσε μέ 
ενα κορδόνι, που ήταν τοποθετημένο στή 
μεγάλη θύρα τοΰ παλατιού

'Ένα γέρικο αλογο περνώντας μιά μέρα 
έ'τριψε τήν πλάτη του στόν τοίχο τής πόρ 

in:

τας και με την κινησι αυτή εσυρε το κορ
δόνι κι’ έκτύπησε τό κουδούνι.

— Ν’ άνοίξςυν άμέσως, ειπεν ό βασιλεύς
καί οποίος είναι νά περάση.
—Δέν ήταν κανείς, Μεγαλειότατε, τοΰ 

είπαν οίαύλικοί, ήταν μιονάχα τό ά'λογο τοΰ 
Καπίς.

— Νά φωνάξουν άμέσως τόν Καπίς, εί
πεν ό βασιλεύς πρός μεγάλην έκπληξιν τών 
αύλικών του, εννοώ ν ’ αποδίδω δικαιοσύνην 
σέ ανθρώπους καί ζώα.

"Οταν έπαρουσιάσθηκε μπροστά του ό 
Καπίς, ό βασιλεύς τόν έρώτησε τί ήθελε to 
άλογό του μονάχο στούς δρόμους.

—Ε ίν’ έ'να γέρικο ά'λογο, Μεγαλειότατε, 
άπήντησεν ό Καπίς, δέν χρησιμεύει πιά σέ 
τίποτα καί τό έ'διωξα, γιατί δέν εννοώ νά 
τό τρέφω χωρίς λόγο.

—"Α! ετσι, είπε ό βασιλεύς, ώστε καί οί> 
δέν θ ά έπρεπε νά πέρνης σύνταξι, γιατί 
δέν χρησιμεύεις πιά σέ τίποτα. Πήγαινε νά 
πάρη; άμέσως τό ά'λογο στόν σταΰλο σου καί 
νά τό τρέφης δπως τά ά'λλα σου ζώα άλλως 
θά παύσης νά λαμβάνης σύνταξι.

Περιττό νά ποΰμε δη ό Καπίς έσπευαε 
νά ΰπακούση άπό φόβο μή χάση τήν σύν- 
ταξι κι’ έ'τσι τό γέρικο άλογο έ'ζησε τά λίγα 
χρόνια πού τοΰ έμειναν ευχαριστημένο.

3Τεριφρόνηβις ωρος ζόν δάναζον
"Οταν οί φίλοι του ήπιαν τό κώνειον ό 

Φωκίων βλέποντας δτι δέν ειχε άπομ,είνει 
άλλο γ ι’ αύΐόν καί δτι ό δήμιος ήρνεϊτο νά 
ετοιμάση καινούριο αν δέν τόν έπλήρωναν, 
έδανεΐσθηκε χρήινιτα άπό έ'να παρευρισ/ό- 
μενο γνωστό του λέγοντας:

— Ά φοΰ είς τάς ’Αθήνας πρέπει κανείς 
νά πεθαίνη είς βάρος του !
'8 cold υμία έζοιμοδανάζου 

'Όταν ό ’Αναξαγόρας εύρίσκετο είς τήν
έπιθανάτιον κλίνην του οι προύχοντες της
πόλεως τόν έρώιησαν εάν δέν είχε ύποτα 
νά διατάξη.

— Μιά μόνη επιθυμία έχω νά έκφράσω, 
άπήντησε, νά έπιτραπή είς τό έξης είς τά 
παιδιά νά παίζουν καθ’ δλον τόν μήνα τοϋ 
θανάτου μου.

Ό  Διογένης ό Λαέρτιος έβεβαίωνε δτι ή 
συνήθεια αυτή διετηρεΐτο άκόμη καί κατά 
την έποχή του.
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*Η ν έα  διεύδυνσις: Σ Ο Λ Ω Ν Ο Σ  ISA.

Είχαμε μπή στήν αίθουσα τών αρχαϊκών έρ
γων. Ό  Φάνης έρριξε μιά ματιά γύρω του κ ι’ 
έχαμογέλασε ευχαριστημένος. Άπό τήν επίσκεψι 
μας στό  ̂ μουσείο τής Άκροπόλεως τοϋ ήταν 
γνωστή ή τέχνη τή ; πρώτης αυτής έποχή; τής 
γλυπτικής καί τίποτε δέ μπορούσε ιά  εΰχαρι- 
ατήστι τόσο τό Φάνη δσο τό ν ’ άναγνωρίζη πράμ- 
ματα, ποΰχει μάθει καί νά δείχνε τή δυνατή 
μνήμη του.

— Στήν αρχή, θείτσα, νόμισα πώ ; είχαμε ξα- 
ναρθει έδώ· τόσο μοΰ φάνηκαν γνωστά δλα... 
Σίγουρα τ ' αγάλματα τοΰτα είνα ι τοϋ 7ου καί 
6ου αίώνος π χ. σάν κείνα τά άλλα πού είδαμε 
ατήν Ακροπολι. Νά τοΰτο έδώ τό γυναικείο 
άγαλμα ε ίνα ι σάν σανίδα, τό φόρεμα δέν έχει 
πτυχές, τά πόδια καί τό χέρια ε ίνα ι κολλητά 
καί τά μ^αλλιά πέφτουν στούς ώμου; ολόισια...

—Τό άγαλμα αύτό, Φάνη, εχει κ ι’ έπιγραφή, 
ελα νά διαβάσουμε.

Ό Φάνης τά βρήκε λιγάκι σκοΰρα κ ι’ έτρεξα 
νά τόν βοηθήσω.

—Κάποια Νικάνδρα άπό τή Νάξο τό αφ ιέ
ρωνε, λέει, στόν Απόλλωνα τής Δήλουι... ώστε 
είναι Ιω νική  πλαστική. Ή  Ίω ν .α  πολύ νωρίς 
διακρίθηκε γιά τήν τέχνη της, Φάνη.

Είχε φερίφημα μάρμαρα, ιδιαιτέρως μάλιστα 
το νησί τή ; Νάξου. Κύτταξε τώρα έδώ τό πε
ρίεργο τοΰτο έργο... τί παριστάνει ;

U Φάνης μέ μιάς βρέθηκε κοντά μου απέ
ναντι στήν περ ίφη ιη Νίκη 
τού Άρχέρμου.

— Μιά γυνα ίκα μέ φτερά, 
πού πετά στόν άέρα. Θάναι ή 
Νίκη...Ποΰ βρέθηκε, θείτσα;

Είναι ’Ιωνικό έ'ργο κ ι’ αύ- 
το. Βρέθηκε σ ιή Χίο καί μιά 
«πιγραφή στή βάαι του λέει 
πώς καλλιτέχνης του ήταν ό 
Αρχερμος... Πώς τό κατά 

λάβες πώς πετά στόν άέρα ;
— Αστείο πράμμα. Τά πό

δια της ε ίνα ι στό κενό καί 
οτό βάθρο στηρίζεται μόνο 
μέ τήν άκρη τοΰ φορέιιατός 
της. Θαρρείς πώς καθώς πε- 
τοΰαβ άγγιξε λίγο τό μάρμα
ρο καί σ 'αύιή  τή στιγμή τήν 
αποθανάτισε ό τεχνίτης. 
y —Περίφημα κατάλαβες τήν 
έμπνευσι τοΰ Άρχέρμου, Φά- 
νΐ]...Είσαι ενα έξυπνο παιδί.
Κι’ ή τέχνη περνοΰσε κ ι’ αύ
τή τότε τήν παιδική της ήλι- 
χώ. Γ ι’ αυτό τή νοιώθεις

τόσο καλά. Κύττοξε τά πόδια της πώς τά λύγι
σε ό τεχνίιης, μ ά  νά μας δείξη «ώς τρέχει... έ 
τσι Οά ζωγράφιζε κ ι’ ένα παιδί οτήν πλάκα του 
έναν άνθρωπο πού τρέχει... αργότερα ή τέχνη 
έγιιε φυσικώτερη. Τί άλλο άρχαϊκό σημάδι βλέ
πεις στή Νίκη τοΰ Άρχέρμου ;

—Τό χαμόγελ» στά χείλη, τά κατσαρά μαλλιά 
σάν στεφάνι στό μέτωπο καί τό φόρεμα στό 
στήθος χωρίς πτυχέ:... Μά νά έδώ στή μέση ένα 
πελώριο άγαλμα μας δείχνει θαυμάσια τήν αρ
χαϊκή τέχνη... δέ» ε ΐνα ι ειοι, Θεία μου. Νά κ ι’ 
άλλο μικρότερο πιό πέρα.

Τί παριστάνουν ; Τόν Α πόλλω να ;
—’Άλλοι λένε τόν Α πόλλωνα, άλλοι νέους 

πού νίκησαν στούς άγώ νες  του... Ε ίναι οί πε
ρίφημοι «Κοΰροι», δηλ. «νέοι» τά άδερφικά ά- 
Υ σλματα νά  ποΰμε τώ ν «Κορών» πού είδαμε 
στήν Άκρόπολι. Έ χουν δλα τά  χαρακτηριστικά 
πού ε ίπ ε ί παραπάνω... πρόσεξε τούς έξογκωμέ- 
νους βολβούς τώ ν  μ α τ ιώ ν , τά  φουσκωτά μά
γουλα κα ί τά  ώ ρ α ϊα  μ α λλ ιά .

— Σά νά φοροΰνε πλεκτή καπελάκι κ ι’ ένώ 
ε ίνα ι τόσο πελίόριοι στό ΰψος, μοιάζουν μέ 
παιδιά στή γελαστή κ ι’ άθο>α έ'κφρασι τοΰ προ
σώπου . . .

Χαμογέλασα μέ τήν παρατήρησι τοΰ Φάνη, 
μά τή βρήκα πολύ σωστή.

Πιό πέρα , λ ίγο  στό βάθος, ε ίδ α μ ε τά α ν ά 
γλ υ φ α  σκολ ισ τά  στό μάρμαρο, ά λ λα  cf. μικρό

Τό π α ι γ ν ί δ ι  π ο υ  λεγόταν  « κ ε ρ η τ ισ μ ο ς »



πάχος πού μόλις διακρινόνταν κ ι’άλλα βαθύτερα.
—Νά κι’ ένας νέος πού τρέχει... Θάναι αγω

νιστής στό δρόμο... Τ ί περίεργη στάσι...
—Πρόσεξε την καλά, Φάνη, γ ιατί αύτή μας 

δείχνει τόν αρχαϊκό χαρακτήρα τοΰ αναγλύφου... 
ό τεχνίτης ήταν πολύ αφελής καί άπλός στή 
σκέψ ι του. Τόν κάνει νά κυτάζη πίσω, γιά νά 
μα: δείξη πώς εχει τήν έγνοια νά μήν τόν φθά- 
σου^ οί αντίπαλοί iou... κ ι’ ένφ  τρέχει έμεΐς 
βλέπομε τό σώμα του άπό μπροστά. Κύτταξε τό 
πρόσωπό του, τ ί εκφρασι εχει.

— Λυπημένη, θεία  μου, γ ια τ ί ; Νικήθηκε ;
— ‘Όχι, παιδί μου- ό δρομβύς ε ίνα ι νικητής 

μά ή στήλη αύτή είνα ι άπό τόν τάφο του δταν 
πέθανε, γ ι' αύτά επειδή ε ίνα ι νεκρός φαίνεται 
θλιμμένος. Νά παρακάτω μιά άλλη επιτύμβια 
στήλη τοϋ Ά ριστίωνος... ε ίνα ι όνομαστή γιά 
τήν αριστοτεχνική εργασία τοΰ σώματος καί τής 
πολεμικής στολής, μά ή έ^φρασις πάλι ε ίνα ι κου
ρασμένη.. γιατί ό πολεμιστής ε ίνα ι τώρα νεκρός.

"Ενα τετράγωνο βάθρο κίνησε τώρα τοϋ Φάνη 
τήν προσοχή. Είχε άπό τίς τρεις μεριές άνα- 
γλύφους παραστάσεις καί μόνο άπό τήν τέταρ
τα πού δέ φαινόταν ήταν ασκάλιστο.

—Δυό νέοι παίζουν εδώ τόπι μέ κάτι καμ- 
*υλωτά μπαστούνια κ ι’ οί άλλοι τούς παρακο- 
λουθοΰν.

—Τό παιγνίδι αύτό λέγεται «κερητισμός* καί 
οί νέοι «κερητίζοντες».

—Στήν άλλη μεριά οί νέοι παίζουν μ’ ένα 
σκυλλάκι κι' ένα γατάκι καί στήν τρίτη πα
λεύουν.Τί ωραία πού ιίν α ι τά γυμνά σώματά τυος!

—Καί τό βάθρο τοΰτο, Φάνη μου, ε ίνα ι επ ι
τύμβιο... καί παριστάνει τούς νεκρούς, οπως 
ήσαν στή ζωή, νά παίζουν καί νά γυμνάζωνται... 
Σίγουρα θέλει νά δείξη πώς καί νεκροί δέν ξε
χνούν τίς ευχάριστες κ ι’ ωραίες άσχολίε:, άπό 
τίς όποιες ξαφνικά τούς έϊώρισε ό θάνατος. 
Μ’ αύτά τ ’ αγάλματα καί τ’ άνάγλυφα πού ε ίνα ι 
τά κυριώτερα σ ’ αύτήν τήν αίθουσα τής αρχαϊ
κής έποχής μποροΰμε νά ποΰμε, Φάνη, πώς ε ί
δαμε τήν έξέλιξι πού σιγά-σιγά είχε στήν πρώ
τη προσπάθβιά της ή γλυπτική τέχνη... 'Από 
τό σανιδένιο χωρίς καμπύλες κορμί καί τό π λα 
κωτό πρόσωπο ώ ; τή γελαστή λίγο φουσκωμένη 
μορφή καί νελευταΐα ώ : τά άριιονικά καί λυγερά 
σώματα τών παλαιπτών πού καμάρωσες στό 
ανάγλυφο τοΰτο... Τώρα ή τέχνη εχει μέσα της 
δλη τή δύναμι νά φθάση στήν άνίίησι πού τής 
έδωσαν τόν 5αν αιώνα οί μεγάλοι καλλιτέχνες 
πρό καί μεΓά τό Φειδία...

Μά κάτσε νά ξεκουραιτοϋμε λίγο σ’ αύτό έδώ 
τά καναπεδάκι καί ιιβτά προχωοοΰμε.

ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ-Π νΠΑΔΑΚΗ

"@νας δικασιϊις
Μιά φ^ρά πού ό ’Αριστείδης έδίκαζε μιά 

ύπόθεσι αυτός πού επρόκειτο νά δικάσιμη 
γιά νά τόν πάρη μέ τό μέρος του άρχισε νά 
τοϋ μιλή γιά δλο τό κακό πού ή αντίθετη 
μερίς εΐχε κάμει στόν ’Αριστείδη, άλλ’ αύτός 
έ'σπευσε νά τόν διακόψη καί νά τοΰ πή: 
«Φίλε μου ή δική σου ΰπόΑεσις δικάζεται 
καϊ δχι ή δική μου.»

ΣΚΚΜ*ΚΙΣ

£Και w d j i v  ή ελεημοσύνη
"Ενα γράμμα ενός «αναγνώστου μου» δπως υ

πογράφεται μέ αναγκάζει νά άναβάλλω γιά τό 
έρχόμενο τίς σκέψεις μου γιά  τήν εύτυχία. Έχβι 
προτεραιότητα ό άγνωστος φίλος μου καί είναι 
δίκαιο νά προτιμτ^σω τήν συζήτησι ποΰ ζητεί 
μέ το γράμμα του.

Ό  άγνωστος φίλος μου λοιπόν έχει άντιρρή- 
σεις βίς όσα έγραψα περί φιλανθρωπίας. «Τά 
παιδιά, γράφει, πού προσκαλούνται σ’ όλες τοϋ 
τέτοιου είδους γιορτές χαίρονται καί διασκεδά
ζουν περισσότερο καί δέν έμπνέονται, λόγφ τής 
ηλικίας των, άπό καμμιά παθητική δουλοφρο- 
σύνη δταν τούς μοιράζουν φορέματα».

"Εχω λοιπον μεγάλας άντιρρήσεις έπί τών αν
τιρρήσεων τοΰ αναγνώστου μου. Ήμπορβϊ τά 
παιδάκια λόγιο τής ηλικίας των νά μήν αίσ&ά- 
νωνται, δουλοφροσύνη. Τήν έ μ π ν έ ο ν τ α ι  δμως α
σφαλώς χωρίς καί αύτά τά ίδ ια  νά τό καταλά
βουν. Ποτίζονται σιγά σιγά μέ τό τρυφερό αΰτό 
δηλητήριο πού τούς νεκρώνει κάθε αξιοπρέπεια. 
Καί άλλοίμονο στό παιδί πού δένέχει άξιοπρέπεια.

"Οταν συνηθίση άπό μικρό νά δέχεται τήν 8- 
λεημοσύνη πού μέ τόσο επιδεικτικό τρόπο τοΰ 
προσφέρουν οί άλλοι, καταντά είς τό τέλος ενα 
δημόσιο βάρος, ένα άχθος άρούρας πού περιμέ
νει νά ζήση άπό τούς άλλους. Δέν ε ίνα ι καμμιά 
υπερβολή αύτό πού γράφω. Στήν εΰπλαστη ψυχή 
τοϋ παιδιού πρέπει νά προσέχουμε πολύ, νά μή. 
φυτεύομε συναισθήματα πού τοΰ μειώνουν τήν 
άνθρώπινη του άξία. Ξεύρετε τί γράφει ενας με
γάλος φ ιλάνθρωπος Γερμανός ό Λέσσιγκ; Γρά
φει πώς ή μεγαλύτερη φιλανθρο^πία θά ήταν νά 
καταργηθοΰν ι ί φ ιλανθρωπίες πού εφαρμόζον
ται σήμερα, οί διάφορες ελεημοσύνες οί όποιες 
μεγαλώνουν τήν δυστυχία άντί νά τήν λιγοστεύ
ουν. 'Ο «άναγνώστης μου» ό δποιος, άπό τό 
γράψιμο του δέν φα ίνετα ι μικρός, θά μέ κατα
λάβη ΰπ ιθέτω .

Θα μπορούσαμε λοιπόν νά παρέχουμε χαρά καί 
διασκέδασι στά παιδάκια χωρίς τήν έξευτελι- 
στική αύτή κατακλείδα τής ελεημοσύνης.

Καί σ’ αύτή τήν περίστασι πρόκειται ακριβώς 
περί έλεημοσύνης δσον καί άν δέν θέλει νά τό 
παραδεχθή ό φίλος μου. ’Ελεημοσύνη μάλιστα 
πού παίρνει καί κάποια πανηγυρική μορφή δη
μοσίας διακηρύξεως ενός στοιχειώδους καθήκον
τος άνθρωπισμοΰ.

Λοιπόν επιμένω. Ή  ελεημοσύνη πρέπει νά γί
νεται άθόρυβα καί ανώνυμα. Αύτό πού είπε ό 
Χριστός είνα ι πράγματι μιά βαθειά, θεϊκή φιλο
σοφία πού θά έπρεπε νά τήν άκολουθοΰμε πιστά.

Καί τιόρα δυό λέξεις γιά τήν πρότασι πού μοϋ 
κάμνει στό τέλος τής επιστολής του. Νά άνα- 
λάβω λέγει, τήν πρωτοβουλία τής δημιουργίας 
μιάς σχετικής άλληλογι αφίας μεταξύ τών ανα
γνωστών τοΰ περιοδικού μας γιά ν '  άνταλάσσουν 
αναμεταξύ των τάς σκέψεις των. Δέν φαντάζο
μαι μέ ποιόν τρόπο μπορεί νά γίνη αύτό Άς 
μοΰ γράψη τό σχέδιο του καί τό συζητούμε.

ΦΙΓΚΑΡΩ

Μ Ι Α  Α Α Η Θ Ι ί Ν Η  Ι Ε Τ Ο Ρ Ι Α
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Τό αμάξι έφυγε σιγά σιγά, άπό τούς στενούς, 

στρεβλούς δρόμους τής Δοάμας, πήρε τ' άνοιχτά 
χωράφια καί δρόμο γιά τή Καβάλλα.

Σέ λίγο, καθώς πηγαίναμε, γύρισε ό άμαξας 
στό κάθισμα του άπανω καί μοϋ ε ίπ ε : Μπαί
νομε στό Δοξάτο, κύριε.

Κύτταξα ολόγυρα μου. τίποτα δέν έ’βλεπα. 
Ούτε πέτρα δέν είχε άπομείιει. Μιά έρημιά, 
μιά σιωπή άτέλειωτη πούσφιγγε τήν καρδιά.

Σπίτια πολλά έστεκαν δλα ρηιιαγμένα, μισο- 
γχρεμισμένα, καμένα, μέ παράθυρα σά μάτια 
βγαλμένα.

Πηγαίναμε, πηγαίναμε, στό καταστραμμένο 
Δοξάτο ποΰ απλωνότανε μπροστά μας, κ ι’ ό φλο
γερός ήλιος τοΰ Αύγούστου κ ι' ή κούρασι μοΰ 
στέγνωναν τό στόμα. Πρός τό τέλος δμως τοΰ 
χωριοΰ, σά μιά Ό ασι σέ ρημαδιακό, φάνηκε ένα 
μικρό χαμηλό σπιτάκι, καί πλησιάζοντας, είδα 
πώς ήταν καφενεδάκι κ ι’ έφερε τήν επιγραφή : 
«Τό Ένδοξο Δοξάτο». Σταμάτησα τ' αμάξι νά 
δροσισθοΰμβ δλοι, άνθρωποι καί ζώα.

Μέσα, ένα-δύο τραπέζια μέ ανάλογες καρέ
κλες περίμεναν τήν πελατεία. Μόλιςμπήκα ένας 
γεροντάκος μέ περίεργα μάτια μ' άπάντησε, καί 
γελώντας μοϋ φώναξε. «Την κάψανε, τή γρηά, 
τό ξέρεις ; καί τό γέλιο του ξέσπαζε σέ βήχα» 
«τήν είοα καί σιγοψηνότανε, σού λέγω χά, χά, 
χά | ! »

Κατάλαβα πώς είχα- νά κάμω μέ τρελλό, καί 
τράβηξα πάρα μέσα. "Ενα ιταλληκάρι ψηλό, κα
λοκαμωμένο, μέ μαΰρα μάτια, ό τύπος τοΰ Μα
κεδονίτη, μέ σίμ(οσε καί μοΰπε : *Μή τόν συνε
τίζεσαι τό γέρο, τάχει χαμένα τά λογικά του 
άπ' τόν καιρό ποϋδαν τά μάτια του τά πειό 
φριχτό μαρτύριο ποΰ άνθρωπος μπορεί νά δή.»

«Τί μαρτύριο ; έρώτησα, κ’ ή περιέργεια μου 
δέ κρυβότανε.

«Δροσίσου πρώτα, πατριώτη, καί θά στό πώ 
άμέσως,» είπε λυπημένα.

Μοϋ έφερε ένα ποτήρι νερό, νερό βουνήσιο, 
δροσάτο, γλυκό νερό Μακεδονίτικο. Έ πειτα  έ
συρε μιά καρέκλα δίπλα μου, καί μοΰπε: «Κά
τσε ’Αφέντη, λίγη ξβκούρασι χρειάζεσαι ύστερ’ 
άιιο τούς τιναγμούς καί τά τραντάματα τοΰ α 
μαξιού».

Μέ κύτταζε, κατάλαβε πώς περίμενα μέ άνα- 
πομονηπία ν ’ άκούσω τό πώς τρελλάθηκε ό γέ
ρο:, κι’ άρχίνησε ευθύς, μά μέ φωνή σά βρα
χνιασμένη :

Ηταν μιά νύχτα τοΰ Ίούνη στά 13. Έ γώ  μέ 
στέμμα Ελληνικό υπηρετούσα άντάρτη:. Κά
ποιος Τούρκο^ φθονερός τό πρόδωσε στούς Βουλ
γάρου:, τρέξανε αύτοί εΰθύς στό σπήτι μας καί 
ξήτηοαν νά δοΰν τούς γέρους.Μόλις τούς ε ί 
δαν ρίχτηκαν άπάνω τους, κι’ ένας άπό δαύ- 
τους, Μακεδονίτης Βούλγαρος, είπε τής μάννας 
μοι>: «Τά σπλάγχνα σου είνε πού γέννησαν 
Μακεδονίτη καί σύ ε ίσα ι πού τόν έστε λες νά 
πολεμή >η στούς γκρεκούς». Ε κείνη  άπάντησι

δέν έδωσε. Μονάχα μιά τρανή υπερηφάνεια έ
λαμπε στό πρόσωπο της πάνω.

Φουρκίστηκαν, άκόμα περισσότερο οί Βούλ
γαροι μέ τή σιωπή της, καί πιάνοντας τήν άπό- 
τομα, τή δέσανε χειροπόδαρα σέ μιά καρέκλα, 
μπρός στό γέρο άνίκανο άπό τή ταραχή του, νά 
κάνη καί μιά κίνησι άκόμα. Δύο άπό δαύτους 
μέ σπρωξιές καί μέ βρυσιές βγάλανε οξω τόν 
πατέρ t καί τόν καθίσανε άντίκρυ, σ’ έκεΐνο τό 
χωράφι πού βλέπεις κεΐ, ένώ οί άλλοι, μέ πε- 
τρελαιομένα πανιά, πασαλείφανε τή δύστυχη 
μου μάννα κ ι’ αλύπητα, οί βάρβαροι, τήν άνά- 
βανε.

Είνε πολύ, φριχτό γιά  νά σού πώ κι’ άλλες 
λεπτομέρειες. Μονάχι θά σοϋ πώ, πώς ό γέρος 
άπό κεΐ πού βρισκότανε έβλεπε τή γρηά νά τήν 
τρών οί φλόγες, κ ι’ άκουβ τά κτήνη, πλάϊ του, 
νά λένε : «Φίνα διασκέδασις κύττα την, σάν τό 
κερί άνάβει !! . »

Τότες ώρκίστηκε ό πατέρας, γιά νά συχωρΕθή 
ή ψυχή τής μάννας μου, νά χ ίση στή θέσι τοΰ 
καμένου σπιτιού ένα υπόστεγο, κ ι ' όποιος περνά 
νά τοΰ δίνει χάρισμα ένα ποτήρι νερό τοΰ πη- 
γαδιοΰ μας νά δροσίζεται. θές Τούρκος νάνε, 
θές Ρωμηός, θές ξένος, ξών Βούλγαρος. Καί, 
σκέψου, πώς τότες πού τ ’ ώρκίστηκε τό Δοξάτο 
έλληνικό δέν ήτανε.

"Οταν τελείωσε τό μαρτύριο τής άγιας Μάν
νας μου, άποτρελλάθηκε ό γέρος, κ ι’ όταν ξα- 
ναγύρισα στό Ε λληνικό Δοξάτο, άπό τά άκατά- 
ληπτα μονάχα λόγια του, έμαθα τό τάμμα πού 
τού βασάνιζε τό φτωχό μυαλό του. Άμέσως 
έχτισα αύτό τό καφενεδάκι πού βλέπειςκαί, κερ
δίζοντας τό ψωμί μου, δίνω καί στούς περα
στικούς ποΰ διψασμένοι φτάνουν έδώ, τό ταμμένο 
νερό.»

Σφούγγισε, ένα-δύο δάκρυα μέ τό χοντρό μα
νίκι τον, κ ’ επειτα άπλά, άπλά, μοΰ είπε : Ά ν
πάλι ξαναπβράσης, πατριώτη, μή μάς ξεχνάς, 
έγώ πάντα δώ θάμαι.

Έ φευγε τ ’ αμάξι κ ι' άκουγόταν άκόμα ή 
στρυφνή φωνή τοΰ γέρου : «Τήν κάψανε, τήν
σιγοψήσανε... Χά, Χά, Χά,... ΛΑΝ
3ΐρωζάκουβζος άιφιιρημάόα

Ό  περίφημος Λαφονταίν ήταν γνωστός 
γιά τήν αφηρημάδα ίου.

Μιά μέρα πού εύρίσκετο σέ μιά κοσμική 
συγκέντρωσι τοΰ έκίνησε ιδιαιτέρως το εν
διαφέρον ενας νέος μέ τόν όποιον άντήλλα- 
ξε διάφορες φιλολογικές γνώμες.

"Οταν δ νέος άπεσύρθη ό Λαφονταίν είπε 
στούς παρ^υρισκομένους ;

— Χαριτωμένο παιδί, πώς ονομάζεται;
— Μά είναι ό γυιός σας, τοΰ άπήντησέ 

ενας άπό τούς φίλους του.
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(Συνέχεια άπο τό προηγούμενο)
—’Ό χι βέβαια . . . τ ί λές . . . κα ι δέν μ π ό 

ρεσα νά πώ  περισσότερα.
— Καταλαβαίνω , διέκοψεν ό έξάδελφος 

μου . . .  ή αλήθε ια  ε ΐνα ι πώς ε ίσα ι ακόμη  
αρχάριος, τά μ αθήμ α τα  πον σοϋδωσα δεν 
σου επιτρέπουν βέβαια νά κάνης μόνος σου 
τόν πιλότο μά  αν προπονηθής  τέσοερε; εβ
δομάδες άκόμη μα ζύ  μου θά  ε ίσα ι σε θέσι 
νά με άναπληρώοης περ ίφημα . . .

— Μιλάς σοβαρά, Ρολάνδε; εφώναξα συγ-
κινημένος.

— Κα ι βέβαια μ ιλώ  σοβαρά. Νόμισες πώς  
θά  σ ’ αφηνα μόνον σου στό Παρίσι. Λεν 
πιστεύω νά φοβάσαι ;

— Μαζύ σου ποτέ !
— Λοιπόν σύμφωνο ι , θαρθής  μα ζύ  μου.
Πώς νά περιγράφω τή χαρά μου Κ οκ 

κ ίν ισα  άπο τήν εύχαρίστησι κ ι ’ ε πήδησα  στο 
λαιμό τον ξαδέλφου μου δ ίνοντας τού δνό 
σκαστά φιλιά.

"Ολη τή νύχτα δεν εκλεισα μάτ ι τόσος 
ή τ α ν  ό εκνευρισμός μου κ ι '  δταν τέλος π ά ν 
των πρόςτά ξημερώματα κατώρθωσα νά κο ι
μ η θ ώ  ξύπνησα υστέρα άπό λίγο κ ι '  ένόμισα 
πώς είχα όνειρευθή

Μά τό κρεββάτι τοϋ Άλφρέδου ήταν ά 
δειο δταν σηκώθηκα κι ο Ρολάνδος ειχε 
ή^η σηκωθή κι ετοίμαζε τη βαλιζα του.

— ’Ώστε . ■ . ε ΐ ν ’ άλήθεια ; τόν ρώτησα  
δειλά-δειλά, δεν ή ια ν  όνειρο ;

— Καθόλου  όνειρο, θά  φύγωμε άμέσως 
γιά τό Μπουρζε, αλλα το μονο που σε π α 
ρακαλώ ε ΐνα ι νά μήν εχης τόση νευρ ικότη
τα. Δεν πρέπει νά χάσης οϋτε τόν ύπνο σου 
οϋτε τήν όρεξί σου.

Έπρογευματίσαμε και σε μ ιά  ώρα ε ίμ α 
στε έτοιμοι κ ι ’ έφεύγαμε άπο το Παρίσι.

Μόλις φθάσαμε στό Αεροδρόμιο βρήκαμε  
τόν ηλικ ιωμένο κύριο ποϋχαμε ίδή  τήν προ 
τεραία κοντά στό άεροπλάνο που επροκειχο 
νά μάς  χρησιμεύση.

Ή τα ν  ενα μ ικρό  σταχτύ άεροπλάνο χω 
ρίς καμπ ίνα  οπως είναι συνήθως αύτά που  
εΐνα ι γιά σπόρ και σε μ ιά  πλευρά του ηταν 
γραμμένα μέ χονδρά μαϋρα  στο ιχε ία  Φ.239.

Αύτά ήσαν τά μ ό 
να δ ιακρ ιτ ικά  πού  
θ ά  είχε τό άεροπλά
νο σ ’ δλο τό μεγάλο  
του ταξεϊδι.

— Αύτό ε ΐνα ι , ε ί 
πε ό ήλικ ιωμένοςκύ-  
ρως. Πώς σάς φα ί
νεται ;

— θ ά  τό δοκ ιμάσω  άμέσως καί θά  σας 
πώ, άπήντησεν ό έξάδελφός μου.

— Κ ι ’ εγώ ; έρώτησα
— Σύ, Γεράρδε, δεθάρ&ης. Γ ια πρωιη 

φορά προτ ιμώ  νά ε ίμα ι μονος μου
Σε πέντε λεπτά ό Ρολάνδος. βρισκοτα* 

στή θέσ ι του, ή ελιξ Άρχισε να γυριζη και 
τό στα.χτύ πουλί υψ ώ θηκε  διαγραφοντας 
ενα χαριτωμένο ημικύκλιο, έπλανηθηκε λίγο 
σε ϋψος εκατό μέτρων υψώθηκε στα χίλια 
μέτρα εκαμε μερ ικά  εύμορφα ζιγκ ζαγκ, 
λοϋπιγκ καί υστέρα άπό μ ια  ωρα ο ε^αδελ- 
φος μου προσεγειώθη. ^

— Πρώτης τάξεως μηχανη ! ειπε, δεν 
τής βρίσκυ) τό παραμ ικρό  ελάττωμά.

— Είσθε ενας <■ άσσος* ε ίπεν δ κατα
σκευαστής γεμάτος ενθουσ ιασμο κι έσφιξε 
τό χέρι τον Ρολάνδον, ένώ δε ως εκείνη 
τή στιγμή δέν είχε διόλου προσέξει την π α 
ρουσ ία  μον δταν με είδε να τον συγχαίρω- 
μα ι  μοϋ είπε. t \

— θαυμάζετε  β λ έ π ω  χόν Ρολάνδο Παζες, 
μήπως εχετε καί σείς δ ιάθεσ ι να γίνετε α
εροπόρος ; , , ,

Ντροπιασμένος δεν ενρ ισκα τι ν απαν
τήσω καί ό ηλικιωμένος κύριος  ̂ μ°ϋ άπέ- 
τεινε δνό-τρεΐς άκόμη ερωτήσεις υστέρα ειπε 
στόν έξάδελφο μου :

— Δέν μοϋ ε ίπατε  άκόμη τί άπόφααι 
πήρατε γιά τόν συνοδό σας. Περιττό να οας 
πώ  δτι οί πιλότοι μας  ονειρεύονται να σάς 
συνοδεύσουν. . ■ , άλλά ίσως εδιαλέξατε ί\δη.

— Άκριβώς, κύριε.
— Μπορώ) νά μ άθω  τό ov oua  ■ .
— Βεβαίως. . . Ε ίναι ό μ ικρός μον Ισά

δελφος Γεράρδος.
— Αύτό τό πα ιδ ί  ;

τ— Είναι 17 έτών. . . δέν φοβάται καί ε ί 
ναι γερός.

— Μ ά δπως δήποτε σε μ ιά  τέτο ια ηλι
κία δέν εχ& κανείς πε ίρα. ■ .

— Μ πά . ήμουνα μικρότερος του στόν 
πόλεμο κ ι ’ αύτό δεν μ ' ε μ π ό δ ισ ε  νά ρίξω  
οκτώ εχθρικά άεροπλάνα. ’Άλλως τε ό Γε 
ράρδος ξέρει καλά  να π ιλοτάρη, τόν εχω 
μάθει έγώ. Μ έπροπόνησ ι 3 —4 εβδομάδων 
θά είνα ι πρώτης τάξεως πιλότος. ’Άν τό 
επιτρέπετε θ ά  κάμη  τώρα άμέσως μ ία  δο
κιμαστική πτήσ ι κα ί θ ά  τόν κρίνετε μ ό 
νος σαζ.

Κόντεψα νά τρελλαθώ άπό τή χαρά μου 
χαί γεμάτος υπερηφάνεια  καί συγκίνησι έ- 
πήδησα στό άεροπλάνο.

— Πρόσεξε !  μοϋ ε ίπε ό Ρολάνδος, δέν 
πρόκειται νά κάνης έπίδειξ ι άπό ακροβα
σίες, μά  άπλώς νά δείξης δτι ξέρεις νά χει
ρίζεσαι άεροπλάνο.

'Έκαμα μ ιά  καταφατ ική  κ ίνησι με τό κε
φάλι μου. άλλά μ ’ δλη τήν π επο ίθησ ι ποϋ- 
ΰελα νά δείξω δτι ε ίχα τά χέρια  μου  ετρε· 
μαν. Π ροσπάθησα έν τούτο ις νά επιβληθώ  
στόν εαυτό μου  καί απογε ιώθηκα  μέ δλους 
τονς κανόνες.

Μόλις βρέθηκα ψηλά ξέχασα τήν ϋπαρξι 
ιών ανθρώπων, ξέχασα άκόμη  κα ί την ϋ 
παρξι τής γης καί θυμόμουνα  μονάχα δσα 
μέ είχε δ ιδάξη ό έξάδελφος μου. Έκράτη- 
οα τό άεροπλάνο σέ ενα μέτριο ϋψος καί έ
κανα άρκετές φορές τό γύρο τοϋ άεροδρο- 
μίον προσπαθώ ντας  να έπιδε ίξω  τά κανο
νικότερα βιράζ.

“Οταν προσγε ιώθηκα κοντά στό μέρος 
πον στεκόταν ό έξάδελφος μου έδέχθηκα τά 
συγχαρητήρια του κα ί συγχρόνως τά συγ
χαρητήρια τοϋ κατασκεναστον πού μοϋ είπε 
σφίγγωντας μου  τό χέρι :

--- Εύγε, νεαρέ μον, πολυ καλά. ’Εγκρί
νω απολύτως νά συνοδεύσετε τόν κ. Παζές.

— Λοιπόν θά  έγκατασταθοϋμε έδώ καί 
•oe δυό, ε ίπεν ό Ρολάνδος, καί θ ά  προπονη 
θούμε τις τέσσαρες εβδομάδες πού μας μ έ 
νουν, όντως ώστε νά έπιχειρήσωμε τήν δ ιά- 
πτησι μέ δσο τό δυνατόν εύνοϊκώτερες συν
θήκες.

Ευχαρίστησα με μεγάλη ευγνωμοσύνη  
καί τόν Ρολάνδο καί τόν ηλικιωμένο κύριο 
που είχε τήν καλωσύνη νά μέ δεχθή καί 
■άπό τό ίδ ιο  απόγευμα αρχίσαμε τήν προ-  
πόνησι.

Ό  Ρολάνδος μ ’ επερνε δ ιαρκώς μα ζύ  του

μ ’ εβαζε νά π ιλοτάρω μπροστά  του, μοϋ ε- 
δειχνε τούςπ ιό δύσκολους χειρ ισμούς καί υ 
στέρα επερνε αύτός τό βολάν κ ι ’ ανεβαίνα
με σέ μεγάλα ϋψη. Ά πό  κε ϊ κατεβαίναμε 
απότομα, εσβυνε τή μηχανή  γιά νά τήν δο- 
κ ιμάση  καί μ ’ εσυνήθ ιζε νά προσγε ιοϋμαι 
σέ δσο τό δυνατόν στενώτεοο χώρο. Μετά 
τήν πρακτ ική  ερχόταν ή θεωρ ία : Συνήθ ισα  
να διαβάζω  χάρτη, να χρησ ιμοπο ιώ  π υ ξ ί 
δα, βαρόμετρο καί νά χε ιρ ίζωμα ι δλα τά 
βοηθητ ικά  όργανα.

— Πρέπει, μοϋ ελεγε ό έξάδελφος μου, 
νά μπορής  νά μέ άντ ικαταστήσης σέ δλα 
είς περ ίπτωσι πού μπ ορ ε ί  νά πάθω  ξαφν ι
κά μ ιά  ζάλη, μ ιά  αδ ιαθεσία.

Κα ί γιά νά έξασκηθώ  άρχίσαμε καί νυ 
χτερινές πτήσεις μέσα σέ ομίχλη. Π ό
σες φορές βρεθήκαμε μέσα ατά σύννεφα, σέ 
αστραπές, σέ κεραυνούς, σέ άνεμο πού  νό
μ ιζε  κανείς πώ? θά  μας ξερ ιζώση τά φτε
ρά. Μας συνέβηκε νά με ίνωμε σαράντα συν
εχείς ώρες πάνω  στό άεροπλάνο μας, γιατί 
επρεπε νά σννηθ ίσω  νά αντέχω στήν κού- 
ρασι καί στή νύστα καί άλλοτε πάλι ό Ρ ο 
λάνδος σταματούσε τό μοτέρ κ ι ’ έκάναμε ά 
βόλ πλανέ άτέλειωτους ελιγμούς.

"Εμαθα νά χρησ ιμοπο ιώ  καί τήν παρα-  
μικρότερη βίδα, νά δ ιορθώνω κάθε βλάβη 
νά προλαμβάνω κάθε τι πού μπορούσε νά  
σνμβή κ ι ’ ετσι πέρασαν οί τέσσαρες εβδο
μάδες.

Τις τελευταίες μέρες καταγ ίναμε στό νά 
μάθω με  καί τήν παραμ ικρότερη  γωνιά τής 
μηχανής μας  καί δταν εφθασε ή μεγάλη ή 
μέρα ε ίχαμε π ιά  π επο ίθησ ι δτι δέν υπήρχε  
τίποτα πού  νά μας είχε μείνει άγνωστο.

Κόσμος πολύς είχε μα ζενθή  γιά  νά πα-  
ρακολονθήση τήν άναχώρησι μας, πού θα  
έγίνετο τά μεσάννχτα, έδεχόμαστε συγχα
ρητήρια, άκούαμε ενθαρρυντικά λόγια καί 
δταν έδόθιικε τό σύνθημα  τής αναχώρησε·· 
ως κ ι ’ έπηδήσαμε στις θέσεις μας εκατον
τάδες φωτογραφικοί φακοί ήσαν έστραμέ
νοι έπάνω μας  καί ή εκτυφλωτική λάμψ ι  
τοΰ μαγνησ ίου ερρί'/νε ενα εκθαμβωτικό  
φώς στά πέριξ.

“Οταν ακόυσα τόν κρότο τής ελικος αί-  
σθάνθηκα  τήν καρδιά μου νά κτυπά  δυνα
τά κ ι ’ ένώ χιλιάδες φωνές έζητωκραύγαζαν  
ό Ρολάνδος έοήκωσε τό άριστερό του χέρι 
καί άρχίσαμε νά κυλάμε. Σέ λίγα δευτερό
λεπτα ε ίχαμε υψ ω θε ί  καί κατευθυνόμεθα  
πρός Νότον.



Τό μεγάλο φωτεινό ρολόγι τον Μπουρζε  
έκτυποϋσε μεσάνυχτα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟ Ν  
Στις Πυραμίδες

Ό  καιρός ηταν θαυμάσ ιος .  Ή  νυχτερι
νή μας  δ ιάπτησ ις  έπραγματοπο ιήθηκε  χω 
ρίς κανένα απρόοπτο. Ά κολουθοΰσα την 
πορεία  μας στόν χάρτη κ ι ’ εσνμβουλευό- 
μουνα κα'ι την πυξίδα κάθε φορα που ο 
Ρολάνδος εκανε μ ιά  αλλαγή κατευθύνσεως.

Ε ίδαμε τόν ήλιον ν ’ άνατέλη, νά περνούν 
κάτω άπό τά μά τ ια  μας μεγάλες ωλιτεΐες, 
βουνά ατέλειωτα, ποτάμ ια  και στό τέλος 
σάν απέραντος γαλάζιος καθρέφτης ξεπρό
βαλε η Μεσόγειος.

"Οταν επερνα εγώ τη διεύθυνσι ήμουνα  
υπερήφανος γιά την άποστολή μον  και μ ’ 
(ίλη την κούρασι κα ι τη νύστα πον  α ισ θ α 
νόμουνα έβαζα δλα μου τά δυνατά νά φανώ  
ασπροπρόσωπος.

Φθάσαμε στις αφρικανικές άκτές, π ερά 
σαμε πάνω  άπό άπέραντες έρημες εκτάσεις 
άμμου, πάνω  άπό φοινικοειδή, πάνω  άπό  
λευκά σπ ιτάκ ια  οταν έξαφνα μοϋ φάνηκε 
πώς ε ίχα  μεταφερθε ϊ σε φανταστικούς τό 
πους. . ■ Rida νά περνοϋν μπροστά μου  
ι ίρματα με τους Φαραώ , είδα τό φάσ ι ια  τοϋ 
Τουτανχαμόν τοϋ άγρυπνου εκείνον φρου- 
ροϋ ενός πολ ιτ ισμοϋ που είχε π ιά  έκλειψη...

Σε λίγο ξεπροβάλλει μπρός μας ό φάρος 
της ’Αλεξάνδρειάς κα'ι η συγκίνησίς μου η
ταν μεγάλη δταν ε ίδα  τόν έξάδελφο μου νά 
μοΰ δείχνει με τό χέρι του τις πυραμίδες  
που όιεγράφοντο μέσα στό σκότος.

Ε ίχαμε φθάσε ι στόν πρώτο μας σταθμό . 
Κατεβήκαμε με βόλ πλάνε και προσγε ιω 
θ ήκαμ ε  στό μέρος πον ηταν ώρισμένο άπό  
την Α ιγυπτιακή κνβέρνησι γιά προσγε ιώ 
σεις ξένων άεροπλάνων.

Έγίναμε δεκτοί άπό τόν άγγλο α ν τ ιπ ρ ό 
σωπο τοΰ ’Αμερικανικού Συνδέσμου, ό ό 
πο ιος  εϊχε ε ιδ οπο ιηθ ε ί  με ραδ ιοτηλεγρά 
φημα  και είχε σπεΰσει νά χα ιρετήση την 
άφ ιξ ι μας.

Μας συνέχαρη, έδεχθήκαμε κ ι ’ άλλα
συγχαρητήρια , δημοσ ιογράφο ι μάς  εζητη- 
σαν συνεντεύξεις και με πολύ κόπο κατωρ-  
θώ σαμε  νά ξ ιφνγωμε. Ά φοΰ  παρεδώσαμε  
τό άεροπλάνο μας στους αστυφύλακες που  
ε ίχαν σταλη επίτηδες γι’ αυτό ξεκ ινήσαμε  
γιά τό ξενοδοχείο.

Ε ίχα τέτοια νύστα, ώστε δέν μπόρεσα να

ίδώ οντε τό Νείλο, οντε τονς ώρα ίον ,  δρό
μους τοϋ Κ ά ιρου  και άφοΰ έράγαμε  κ ι ’ ά· 
ποσνρθήκαμε στά δω μάτ ια  μας θυμάμαι 
π ώ ;  έπεσα ντυμένος κ ι ’ έκο ιμήθηκα .

Μ ' εξύπνησε δ έξάδελφος μ ο ν  και με α
νάγκασε νά ξεντυθώ κα ι να πλαγιασω, το· 
αλλο δέ π ρω ΐ  ξύπνησα άρκεχα αργα, μα 
έντελώς ξεκούραστος.

’Επρογευμάτισα με τόν Ρολανδο στην βε
ράντα τοϋ ξενοδοχείου και τοτε για προ)τϊ\· 
φορά μπόρεσα  κι έθαυμασα τη θεα πον (/· 
ταν θαυμασ ία .

Δεξιά μας απλωνόταν ενα ώραιότατα

πάρκο πολυ περ ιπο ιημένο με όμορφα δρο
μάκ ια , με τεράστια φοιν ικοε ιδη καϊ αλλα 
δένδρα πον πρώτη φορά ταβλεπα και ^δεν 
ήξερα οϋτε τ ’ όνομα τους. ’Αριστερά ψαν  
μ ιά  μεγάλη λεωφόρος■ πολυ γραφική^ και γε
μάτη  κόσμο. ’Α ξιωματικο ί ντυμένοι με 
χακί, φελάχοι με φαρδυά μπουρνούζια , γυ
να ίκες  μέ φερετζέδες. Ε υρωπαίο ι με ασπρα 
κοστούμια, κ ι ’ άνάμεσα στο πλήθος αντο-· 
κινητά, αμάξ ια , μ ικρά  καροτσακ ια  με φρού
τα εξωτικά.

”Εξαφνα βλέπω εναν άνθρωπο μέ άσπρο 
επανωφόρι που κρατοΰσε στά χέρια τον έ
να ψηλό κοντάρι και τό κουνοϋσε μονοτονα. 
Πίσω του άκολουθοϋσε πλήθος ιθαγενών 
κ ι ’ εκείνοι πον  βάδ ιζαν μπροστά  κραχονααν 
αχούς ώμους τους ενα στενό φερετρο τνλιγ-

μένο μέσα σ ’ ενα νφ ασμ α  άνοικτόχρωμο  
01 άλλοι άκολουθοΰσαν μέ βήμα  αργό και 
τό Υ-εφάλι οκυμένο. Ή τα ν  μ ιά  κηδεία νε
αρός κοπέλλας, πονχε πεθάνει τήν παρα 
μονή.

Δέν πρόφθασα  νά ίδώ περισσότερα, γιατί 
τό αυτοκίνητο μας ηταν έτοιμο και είχαμε  
μόλις τόν άπαιτούμενο καιρό νά έπισκε- 
<ρθοΰμε τήι πόλι μ ’ δλα της τά άξιοθέατα.

Έ πειτα ’έπρεπε νά πάμε εγκαίρως στις 
Πυραμίδες που ηταν τό άεροδρόμιο γιά νά 
έτοιμάσωμε τό άεροπλάνο μας. Ε ίχαμε νά 
περάσωμε τις ερημες εκτάσεις τής ’Αρα
βίας που ήταν άπέραντες.

Καθοις δ ιασχ ίζαμε τους διαφόρους δρό
μους τοΰ Κ α ΐρου  έκύτταζα τριγύρω μου γιά 
νά μπορέσω νά πάρω μ ιά  ιδέα τής Αίγύ- 
πτου που ε ίνα ι τόσο δ ιαφορετική άπό τις 
ΰλλςς χώρες.

'Όταν βγήκαμε άπό τήν πόλι, σέ μ ικρή  
άπόστασι άπό  τις ΤΙνραμίδες συναντήσαμε  
πολλά βαγόνια γεμάτα χώματα  και πέτρες 
άπό τις άνασκαφές πού εξακολουθούσαν  
νπό τήν έπίβλεψι δ ιαφόρων άρχαιολόγων.

’Επιτέλους φθάσαμε  μπρός  στις επ ιβλητι
κές Πυραμίδες,τό αυτοκίνητο μας  έστάθηκε  
κι’ έκατεβήκαμε.

Ό Ρολάνδος έπλησίασε άμέσως χό υπό ■ 
οιιγο δπου ήταν τοποθετημένο τό άερο
πλάνο μας και άρχισε νά έπ ιθεωρή μέ με
γάλη προσοχή τά δ ιάφορα μηχανήματα ,ένώ  
ό "Αγγλος πού μας είχε ϋποδεχθή  τήν προ 
τεραία μάς  υπέδειξε μερικούς ρακένδυτους  
εργάτες πού είχε βάλει στή διάθεσ ι μα ς  γιά 
νά μας βοηθήσουν στήν άπογείωσι. Ή σαν  
ολοι αντ ιπαθητ ικο ί,  ιδ ίως ένας ά π ’ αυτούς 
πον ήταν έπι κεφαλής κ ι ’ ελεγόταν Άβδούλ 
Κέρ.

( ’Ακολουθεί)

”§ να  ωοδήΛ ατο  μ έ  δ ώ δ ε κ α  ρ ό δ ε ς

Εις. χό Λονδίνον υπάρχει μιά σχολή τυ
φλών, τής οποίας οί τρόφιμοι πηγαίνουν 
περίπατο μ’ ενα πρωτότυπο ποδήλατο.

Τό ποδήλατο αΰτό εχει οΰτε λίγο οΰτε 
πολύ εξ ζεύγη ρόδες, οΐ όποιες αναλαμβά
νουν τό βαρύ φορτίον δώδεκα μαθητών.

Οί ρόδες αύιές είναι άνά δΰο, οί μέν πίσω 
άπο τις δέ καί ενώνονται μεταξύ τους μέ 
-στερεά και εύλΰγηστα συγχρόνως ελάσματα, 
ώστε ό διευθΰνων νά μπορεί νά μεταδώ-

ση σ’ δλες τίς άλλες ρόδες τίς διάφορες κι
νήσεις πού χρειάζονται γιά τίς στροφές.

Φυσικά ό πρώτος ποδηλάτης έχη̂  σώα 
καί αβλαβή τήν δρασι του κι’ αυτός οδηγεί 
δλους τούς άλλους.

’Έτσι χάρις στό θαυματουργό αύτό ποδή
λατο τά τυφλά παιδιά διανύουν ολοκληρα 
μίλλια στούς καλοστρωμένους δρόμους τών 
περιχώρων τοΰ Λονδίνου καί περνούν τον 
<?.έρς/ τους.

cΤιατϊ άνάδει το σωίριο
Ή  πρώτη έξήγησις είναι, δτι τό σπίρτο 

ανάβει γιατί το τρίβομε καί θερμαίνεται, ε
πειδή δέ ή άκρη του είναι κολλημένη μέ μία 
ουσία πού δέν ύπόκειται σέ καμμία μεταβο
λή δταν είναι ψυχρά, άλλά ανάβει, δταν θέρ
μανσή—δηλαδή άναμιχθή μέ τό όξύγονον 
τοΰ άέρος—γι’ αύτό τό σπίρτο ανάβει.

Αύτά, σέ γενικές γραμμές, τί σημαίνουν 
δμως; Τρίβομε τό σπίρτο, σημαίνει τό πιέ
ζομε μέ δύναμι καί ή πίεσις αύτή είναι τό 
τρίψιμο.

Ποΰ θά γίνη δμως αύτή ή πίεσις; Έπάνω 
σέ μιά επιφάνεια ανώμαλη, ούτως ώστε τό 
τρίψιμο συναντά δυσκολία καί προκαλή 
θερμότητα.

Τά πρώτα σπίρτα κατεσκευάσθησαν προ 
εκατό περίπου ετών.Άλλά κατ αρχας ακόμη 
καί τά καλλίτερα σπίρτα έ'πρεπε κανείς νά 
τά τρίψη μέ πολλή δύναμι άναμεσα απο δυο 
γυαλόχαρτα γιά νά ανάψουν.

Τότε έζήτησαν ν ’ άνακαλύψουν κάτι πιό 
αποτελεσματικό, κι’ αύτό ήταν τό φώσφο
ρον, πού μέχρι τών ημερών μας χρησιμο
ποιείται.

Φυσικά, υπάρχει πάντοτε κάποιος κίνδυ
νος νά χειρίζεται κανείς αντικείμενα πού 
αναφλέγονται μέ τόση ευκολία. Έχρηάσθη 
λοιπόν νά έφευρεθή κάτι, πού νά αναφλέ
γεται μέν, άλλά μόνον τήν στιγμήν πού τό 
έπιθυμοΰμε.

Τό είδος αύτό τών σπίρτων άνεκαλήφθη 
προ πενήντα περίπου ετών καί τό κυριώτε- 
ρον καρακτηριστικόν των είναι δτι αυτά τά 
ϊδια δέν περιέχουν φώσφορο, άλλά τό 
φώσφορο βρίσκεται στήν πλευρά τοΰ κου- 
τιοΰ δπου τό τρίβομε γιά ν ’ άνάψη.

Ουτω πώς τά νέα αύτά σπίρτα αναφλέ
γονται μόνον δταν τά τρίψωμε έπάνω στήν 
φωσφορούχο επιφάνεια.



ΜΙΑ ΓΤΑΝΑΡΧΑΙΑ ΑΣΚΗΣΙΣ

DfflS Π Α ΙΖ Ε Τ Α Ι T O  Σ Κ Α Κ Ι

Β'.
Καί τώρα πού έμάθαμε εις to προηγού

μενο πώς τοποθετοΰντκι στήν αρχή ολα τα 
κομμάτια, θά μελετήσουμε πώς^κινεϊται το 
καθ’ ενα απ’ αύτά, διότι οπως είπαμε, καθε 
είδος εχει και ιδιαιτέρα ολωσδιολου κίνησι.

Και αρχίζομε άπο τους πεζούς, τα πιόνια, 
πού εύρίσκονται παρατεταγμένα εμπρός άπό 
τόν Βασιλέα καί τούς αξιωματικούς του.

Τά η ιόνια  (π).
Κάθε πιόνι κινείται πάντονε μ̂ όνον πρός 

τά εμπρός καί άνά μία κάζα. Ενα πιόνι 
δηλαδή δέν μπορεί νά πηδήση μία κάζα 
καί νά τοπθετηθή εις τήν τρίτη. Έξαιρε- 
τικώς μόνον είς τήν πρώτην κίνησι του 
κάθε πιόνι μπορεί νά προχωρήση δύο ταυ · 
τοχρόνως κάζες.  ̂ /

Παράδειγμα: Τό πιόνι που εύρίσκεται 
Ιμπρός άπό τόν άσπρο Βασιλέα, εις την θέ
σι ε2 μπορεί μέ τήν πρώτη του κίνησι 
καί έφ’ δσον βέβαια ή θέσις είναι έλευθέρα 
νά τοποθετηθή είς τό ε4 κατόπιν δμως δεν 
μπορεί πλέον νά κινείται παρά κατά μία 
κάζα δηλαδή άπο τό ε4 μπορεί να προχω
ρήση είς τό ε5 καί απ’ εκεί εις τό εϋ καί 
ούτω καθ’ εξής έφ ’ δσον οί θέσεις αύτές
είναι ελεύθερες.

Είπαμε δτι τά πιόνια προχωρούν εις ευ
θείαν. «Τρώγουν» δμως,^ δηλαδή παίρνουν 
έ'να αντίπαλο κομμάτι, μόνον λοξά.

Παράδειγμα: "Ενα άσπρο πιόνι εύρίσκε- 
ται εις τή θέσι γ4 καί απέναντι του ακρι
βώς είς τή θέσι γδ εύρίσκεται έ'να μαύρο 
πιόνι. Κανένα άπό τά δυο δεν μπορεί να 
πάρη τό άλλο διότι εύρίσκονται είς τήν ίδιαν 
γραμμή. Έάν ομως το άσπρο πιόνι ευρι- 
σκεται είς τή Ό·έσι γ4 καί τό μαύρο εις τη 
θέσι δ5 τότε τό πιόνι πού παίζει πρώτο μπο
ρεί νά πάρη το αλλο. Εαν δηΛ,αδη είναι 
ή σειρά τών άσπρων νά παίξουν, τό άσπρο 
πιόνι παίρνει τό μαύρο καί τοποθετείται είς 
τή θέσι δδ. Κάθε πιόνι καί κάθε αλλο κομ 
μάτι πού παίρνεται, άφαιρειται άπό τήν σκα- 
κέραν καί δέν λαμβανει πλέον μέρος εις το 
παιγνίδι.  ̂ Χ ,

Τά πιόνια προχωρούν καί παίρνουν με τους 
τρόπους πού είπαμε παραπανω, αλλά πάν

τοτε πρός τά εμπρός καί ουδέποτε πρός τα 
δπίσω. Κανένα πιόνι δέν μπορεί νά υπο
χώρηση πίσω άπο την γραμμή, εις ̂  την ο 
ποίαν εύρίσκεται. Γο πιόνι παίρνει οχι μο 
νον τά αντίπαλα πιόνια αλλα καί οίονδηποτε 
άλλο κομμάτι εχθρικό πού ί)ά εύρίσκεται 
εμπρός του καί λοξά καθώς έξήγησα παρα
πάνω. 'Όταν έ'να-πιόνι κατορθώση νά φβα- 
ση είς τήν βάσι τής αντίθετου παρατάξεω; 
δηλαδή είς ενα άπό τά τετραγωνίδια τής^σει
ράς 8, τό άσπρο καί είς έ'να τετραγωνίδιον 
τής σειράς 1 τό μαύρο, τότε άμέσως μετά- 
τρέπεται είς ένα άλλο κομμάτι τής εκλογής 
τοΰ παίκτου. ’Εάν δηλαδη κατορθώσετε να 
τοποθετήσετε έ'να άσπρο πιόνι σέ μιά απο 
τής κάζες τού 8, άς υποθέσωμε τήν κάζα 
τότε δικαιούσθε νά τό κάμετε πύργο η τρελ- 
λό ή άλογο ή βασίλισσα άδιάφορον εάν έχε
τε καί τούς δυό πύργους σας, τους τρελλου; 
τά άλογα καί τήν βασίλισσα σας. Μπορεί
τε μέ άλλους λόγους νά παίζετε έτσι μέ jiw  
ή μέ'περισσότερες βασίλισσες μέ τρεις ί) 
τέσσαρες πύργους κ τ.λ.

‘Ο Βασιλεύς  (Β).
Ό  Βασιλεύς κινείται καί αύτός κατά ένα 

μόνον τετράγωνον άλλα προς ολοις τας δι
ευθύνσεις καί εμπρός καί πίσω καί πλαγίως 
καί λοξά, παίρνει δέ κατά τόν ίδιον τροπον 
δποιοδήποτε έχθρικό καμμάτι εύρίσκεται εμ
πρός του. c ,

"Ας ύποθέσωμεν δτι ό Βασιλεύς βρίσκε
ται είς τήν κάζα δ3. Ά π ’ εκεί μπορεί να 
κινηθή καί νά σταθή ή νά πάρη ένα^έχθρον 
μόνον είς μίαν άπό τις γύρω του κάζες, δη
λαδή τις γ2—δ2 —ε2—γ3 — ε3 — γ4— δ4 η ε4

Ή  Βασίλισσα  (βς).
Ή  Βασίλισσα είναι τό δυνατώτερο κομμά

τι στό σκάκι. Διότι κινείται πρός ολας τα; 
διευθύνσεις καί καθέτω; καί πλαγίως και 
λοξά καί εμπρός καί πίσω δσα δήποτε θέλει 
τετραγωνίδια, άπό τήν μία άκρη τής σκα· 
κέρας έως τήν άλλη έφ’ δσον εννοείται 
δέν μεσολαβούν άλλα κομμάτια.

Ά ς  ύποθέσωμεν δτι ή β; μας εύρίσκεται 
είς τήν θέσιν ε4. Ά π ’ εκεί μπορεί < μέ μια 
κίνησι νά τοποθετηθή είς μίαν άπο τί; α

κόλουθες κάζες : ε ΐ — ε2 — ε3—εδ — ε6 ε7 
—ε8— ή α 4 - β 4 —γ 4 - δ 4 - ζ 4 —η4-ί>4 ή 
β ΐ—γ2—δ3—ζ3— η2—θ ΐ ή α8—β7—γ6 
—δ5—ζ5—η6 καί ί)7.

°0  Πύργος (π).
Ό Πύργος κινείται καί παίρνει μόνον κα

θέτως καί πλαγίως εμπρός καί πίσω είς 
οίανδήποτε άπόστασιν κ η  έφ ’ δσον δέν υ 
πάρχει άλλο κομμάτι εμπρός του.

Ό Πύργος δηλαδή πού εύρίσκεται είς τήν 
κάζαν ε4 μπορεί νά τοποθετηθή είς μίαν 
οίανδήποτε άπό τις ακόλουθες κάζες : ε ΐ — 
ε2—ε3—ε5—ε6—ε7 καί ε8 ή α4—β4—γ4 
δ4—ζ4—η4 καί θ4.

' Ο Τρελλός (τ).
Ό Τρελλός σύμφωνα άλλως τε μέ το ό'- 

νομα του κινείται καί παίρνει μόνον διαγω- 
νίως, δηλαδή λοξά άλλά καί έμπρός καί πίσω 
είς οίονδήποτε τετραγωνίδιον έφ ’ δσον πάν
τοτε δέν συναντά έμπρός του έμπόδιον.

Ό Τρελλός δηλαδή πού εύρίσκεται εις τό 
«4, τό οποίον είναι άσπρη κάζα μπορεί νά 
προχωρήση είς οίανδήποτε άπό τις άσπρες 
κάζες πού εκτείνονται διαγωνίως, τουτέστιν 
είς τις κάζες β ΐ—γ2—δ3—ζ5--η6—θ7 ή 
«8—β7—γ6—δδ—ζ3—η2 καί θ ΐ .  Οίτρελ 
λοί ανάλογα μέ τό χρώμα τής κάζας πού 
στέκονται άρχικώς ονομάζονται ό ένας ά
σπρος καί ό άλλος μαύρος καί κυκλοφορούν 
μόνον είς τις κάζες τοϋ χρώματος των Κάί)ε 
στρατόπεδο λοιπόν έχει έ'να μαύρο καί έ'να 
οίσπρο τρελλόν, οί οποίοι φυσικά καί αφού 
κινούνται μόνο, διαγωνίως δέν μπορούν 
να κυκλοφορήσουν είς αντίθετες τοΰ χρώ
ματος των κάζες.

Τά άλογα (Α).
Ή κίνησις τών αλόγων είναι ολίγον μπερ- 

δευμένη καί χρειάζεται κάποια προσοχή είς 
τήν κατανόησι της. Τά άλογα δέν κινοΰν- 
ται δπως δλα τά άλλα κομμάτια, άλλά μόνον 
πηδούν,σαν άλογα πού είναι καί έπάνω άπό 
«λλα κομμάτια. Έ να  ά'λογο πηδά άπό τήν 
θέσι του είς τήν κάζαν πού εύρίσκεται πλα- 
γιως τής δευτέρας ύστερα άπό τήν ίδικήν 
του κάζα πρός οίανδήποτε κάθετον ή ορι
ζόντιον διεύθυνσιν. Μέ άλλους λόγους τό 
πήδημα του αύτό σχηματίζει πάντοτε μίαν 
ορθήν γωνίαν.

Παράδειγμα : Τό άλογο πού εύρίσκεται 
ίίς τήν κάζα ε4 έχει 8 θέσεις, είς τις οποίες

μπορεί νά μετακινηθή καί νά πάρη έ'να 
άντίπαλον, δηλαδή τις κάζες δβ - ζ6—η5— 
ηο—ζ2—δ2—γ3 καί γδ. Είς τις κινήσεις 
του αύτές τό άλογο φυσικά πηδά επάνω από 
τά άλλα κομμάτια πού συναντά είς τόν δρό
μον του.

α β γ δ  ε ζ η θ

α β γ δ ε  ζ η θ
Αύτές είναι οί κινήσεις ένός έκάστου άπό 

τά κομμάτια. ’Εννοείται δτι οί κινήσεις ε ί
ναι δμοιες καί γιά τούς μαύρους καί γιά 
τούς άσπρους.

Παραθέτω καί πάλιν τόν πίνακα τής πα- 
ρατάξεως πρώτον γιά νά τόν μελετήσουν οί 
άναγνώσται καί δεύτερον γιά νά τοποθετή
σουν νοερώς έπάνω του τις κινήσεις τών 
διαφόρων κομματιών.

Είς τό ερχόμενον θά μάθωμε πώς γίνε
ται τό παιγνίδι καθώς καί μερικούς απαραί
τητους δρους, οί οποίοι πρέπει νά τηρούνται 
απαραβίαστοι κατά τό παίξιμο.

Ο ΣΚΑΚΙΣΤΗΣ

Σημ.  Τόν μικρό φίλο πού ζήτησε πληροφο
ρίες γιά τήν αρχαιότητα τοϋ σκακιοΰ τόν πλη
ροφορώ δτι καί ό Όμηρος στήν ’Οδύσσεια (στοι- 
χείον Α) γράφει δτι στήν ’Ιθάκη οί μνηστήρες 
τής Πηνελόπης έπαιζαν σκάκι καί ό Εύρυπίδης 
στήν τραγωδία του « ’Ιφ ιγένεια  έν Αύλίδι> ανα
φέρει πώς ό Αίας καί ό Πρωτεσίλαος έ'παιζαν 
σκάκι εμπρός στόν Όδυοσέα καί στούς άλλους 
'Αχαιούς.'Ωστε βλέπετε, παιδιά μου, ιό  σκάκι ε ί 
ναι πανάρχαιο καί ή καταγωγή του χάνεται στά 
βάθη τών αιώνων. Κάποτε θά μιλήσουμε καί γ ι’ 
αύτό. Σ.

ταΕίς το έρχόμενο φύλλο το 
άηοχελέσματα τον Δ ιαγωνι
σμού Λ ύσεων Α\ Τριμήνου
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(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)
Μία ώρα αργότερα οί προσκεκλημένοι 

μας είχαν φΰγει, ενώ τό φεγγάρι κατέβαινε 
κ ι’ αΰτό σιγά-σιγά στόν ουρανό.

"Οταν πήγα νά καληνυκτίσω τόν πατέρα, 
δ όποιος δέν άγαπά καθόλου τόν κόσμο, 
καί προτιμά χίλιες φορές νά βρίσκεται ανά
μεσα μόνον στήν οικογένεια του, τόν έρώ- 
τησα:

—Διασκέδασες λοιπόν, λιγάκι, απόψε, 
πατερούλη;

—’Ά ν διασκέδασα; Τί πιό μεγάλη άγκαρία, 
άπό τό νά δέχεται.κανείς δλους αυτούς τούς...

Παρ’ ολίγο νά έκστομίση κάποια βρυσιά, 
άλλά συγκρατήθηκε, καί ξαναπέρνοντας τό 
καλό του χαμόγελο, μούδωσε ένα χάδι στό 
μάγουλο, ρωτώντάς με:

—Έσύ δμως μικρούλα μου, τό γλέντισες 
γιά καλά, σάκουα νά γελάς καί νά φλύαρης 
μ’ δλη σου τήν καρδιά;

—’Ιδίως, έργάσθηκα, μπαμπά μου, άπήν- 
τησα μέ μεγάλη σοβαρότητα.

Κι’ ένώ ό πατέρας μ’ εκύτταζε μέ απο
ρία:

—Πώς βρίσκεις, μπαμπά, τόν κύριο ντέ 
Φέρ, έρώτησα;

—Τόν κύριο ντέ Φέρ; μά φαίνεται ένοίς 
πολύ καλός νέος.

—Τόσο τό καλύτερο μπαμπά μου, πού 
αύτή είναι ή γνώμη σου, γιατί δέν θάργήση 
νά γίνη ανεψιός σου.

—Τί είναι αυτά πού λές;
—Τήν αλήθεια, πατερούλη, ό κ. ντέ Φέρ 

συμπαθεί τήν Λιλιάνα.
—Καί πού τό κατάλαβες;
—Κάτι ερωτήσεις πού μοϋ κάμεις μπα

μπά μου, μά αύτά είναι πράγματα πού φαί
νονται

—Μοΰ φαίνεται, κοπελλίτσα μου, πώς 
παραλογίζεσαι.

-  -Μοΰ συμβαίνει κάποτε, είναι αλήθεια, 
μπαμπάκα, άλλά γι’ αύτή τήν φορά, σέ βε- 
βαιώ πώς πολύ γρήγορα θά παντρέψωμε

τόν κύριον αύτόν μέ τήν ό'μορφη ξαδελφοϋ- 
λα μου.

Ό  μπαμπάς πού εκείνη τήν στιγμή έλυ- 
νε τήν γραβάτα του μπροστά στόν καθρέ
φτη, γύρισε άπότομα καί μ’ έρο^τησε χωρίς 
περιφράσεις:

—Πώς σοϋ ήρθε αύτή ή ιδέα;
—’Έτσι μονάχη της, μπαμπά μου, δέν εί

ναι άλήθεια καλή;
— Δέ λέω, μά... έσύ;
—ΙΙώς έγώ; Δέν μπορεί βέβαια, νά μάς 

παντρευθή καί τίς δυό;
—’Όχι άλλά άφοΰ τόν βρίσκεις τόσο τον 

γούστου σου, καί άφοΰ πράγματι είναι ένα 
πολύ καλό παιδί, θά μποροΰσε άντί νά γίντ) 
άνεψιός μου, νά γίνη γυιός μου.

—Νά σοΰ εξηγήσω, μπαμπά μου, νά, ό 
κύριος ντέ Φέρ μ’ άρέσει καλλίτερα γιά ξά- 
δελφος. Κι* έπειτα, δέν νομίζης πώ: είναι 
σπάνιο νά συναντήση κανείς έναν άνθρωπο; 
πού δέν είναι τοΰ συμφέροντος. Σκέψου, ή 
ξαδελφοΰλα μου, πού είναι τόσο καλή κοι 
τόσο εύμορφη, δέν έχει προίκα, λοιπόν 
άφοΰ ή τύχη θέλησε νά συναντήση ένα άν
θρωπο...

Ό  πατέρας μου, μέ διέκοψε:
—•Άκουσε μικροΰλα μου, έλπίζω νά μή 

θυσιάζης τόν εαυτό σου, καί λέγοντας αύτά 
τά λόγια μ’ εκύτταζε καλά-καλά στά μάτια.

—’Ησύχασε, πατερούλη, δέν θυσιάζομαι 
καθόλου. Δέν έ'χω καμμιά δ'ρεξι νάλλάξω 
ζωή, είμαι άκόμη άρκετά νέα γιά νά μή βά
λω ένα σωρό μπελάδες στό κεφάλι μου.

Γιά τήν καλή μας δμως Λιλιάνα θά εί
μαι ενθουσιασμένη νά τήν ίδώ εύτυχισμένη, 
έπειτα απ’ δλα τά δυστυχήματα πού τής έ- 
τυχαν στή ζωή της.

Καί μέ τά λόγια αύτά ή κουβεντούλα μας 
έληξε καί φιλώντας τόν πατέρα μου στά 
δυό του μάγουλα τόν άφησα νά κοιμηθή.

"Οταν βρέθηκα μόνη μου στήν κάμαρά 
μου, καί σε λίγο χώθηκα στό κρεββάτι μου, 
προσπάθησα νά ξεκαθαρίσω τί γινόταν μέ
σα μου.

Ή ταν άλήθειδ, πώς τόν καινούριο μας 
φίλο τόν εύρισκα πολύ συμπαθητικό, καί άν. 
δέν ήταν ή Λιλιάνα, ίσως, ίσως θά έπλαθα 
κι’ Ιγώ τίποτα ωραία όνειρα. Μά δταν έχει 
κανείς νά διαλέξη μεταξύ τής ευτυχίας τής 
δικής του, καί τής ευτυχίας εκείνων πού ά 
γαπα, πρέπει μήπως νά διστάση;

Δέν αξίζει χίλιες φορές καλλίτερα νά 
παραβλέπη κανείς κάποτε τόν εαυτό του, 
οταν αύτό μπορεί νά κάμη άλλους ανθρώ
πους ευτυχισμένους;

Καί τή θυσία αύτή κανείς ποτέ δέν πρέ
πει νά τήν νοιώθη, γ ι ’ αύιό ή καλή μου 
Λιλιάνα δέν θά μάθη ποτέ τίς σκέψεις αύ
τές πού επίμονα θά κρύψω άπό τόν καθένα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ
Οί προβλέψεις μου επαληθεύουν κατά 

γράμμα. 'Ο Μάξ ντέ Φέρ έζήτησε έπισήμως 
διά τής γιαγιάς του τό χέρι τής Λιλιάνας.

Ή Λιλιάνα στήν άρχή έδίστασε, είχε τό- 
οο άπογοητευθή άπό τόν πρώτο της αρρα
βώνα!

’Ανέπτυξα δμως δλη μου τήν ευγλωττία, 
καί τήν έκαμα νά καταλάβη πόσο είχε άδι
κο νά μή δέχεται μ’ ενθουσιασμό τήν προ- 
τασι τοϋ κυρίου ντέ Φέρ, άφοΰ δλα μάς έ
δειχναν πώς έπρόκειτο γιά ένα άνθρωπο μέ 
χίλια δυό προτερήματα.

Καί ή εύγλωτία μου δέν πήγε χαμένη, 
ή Λιλιάνα δέχθηκε τήν πρότασι, έζήτησε δ
μως νά μήν παντρευθή πρίν άπό έξη μή
νες.

Έν τώ μεταξύ θά πάη νά περάση τόν χει
μώνα στις Κάννες, σέ καλούς φίλους τής 
οίκογενείας της, οπού θ ’ άναλάβη οριστικά 
άπό τίς τόσες συγκινήσεις πού πέρασε. "Ο
σο γιά τόν Μάξ μόλις οί δουλειές του τοΰ 
τό επιτρέψουν θά πάη κι’ αύτός έκεΐ νά 
συναντήση τήν άρραβωνιαστική του.

Έμεις γυρίσαμε στό Παρίσι μέ τίς πρώ
τες ημέρες τοΰ ’Οκτωβρίου κ ι’ ώσπου νά 

, φύγη ή Λιλιάλ'α, τρέχαμε δλη τήν ημέρα 
στά μαγαζιά γιά νά παραγγείλωμε δ,τι χρει
άζεται γιά τήν προίκα της, ώστε δταν γυρί
ση άπό τίς Κάννες νά είναι δλα έτοιμα.

Μέ άπελπισία βλέπω νά φεύγουν οί μέ- 
ρες. Τί θά γίνω μόνη μου, τώρα πού τόσο 
συνήθισα τήν καλή συντροφιά τής ξαδέλ- 
φης μου;

Δέν λέω, ή θειά Χαλάστρα κάπως συνήλ
θε τελευταίως, άλλά δέν μπορώ βέβαια νά 
πώ πώς ή συντροφιά της μοΰ φθάνει. Νά-

χα τουλάχιστο τόν Κένταυρο! Ή  αλήθεια 
είναι πώς δέν τόν βλέπω βέβαια μέσα στούς 
δρόμους τοΰ Παρισιού. Ή  έξοχή είναι τό 
πραγματικό του περιβάλλον, κι’ έκεΐ θά μέ 
περιμένη νά ξαναγυρίσω τό καλοκαίρι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Είμαι έξω φρενών εναντίον τής θειάς 

Χαλάστρας! Άρχισε πάλι τά παληά της, 
κι’ έγώ πού νόμιζα πώς είχα συμπλήρωσή 
τήν άνατροφή της!

Είχα σχετισθή τελευταίως μέ μιά κοπέλ
λα τής ηλικίας μου, πού ταιριάζαμε σάν 
δυό σταγόνες νερό. Δηλαδή σωστό αγορο
κόριτσο κ ι’ αύτή σάν κι’ εμένα. Τί δέ λέγα
με σάν βρισκόμαστε μαζύ, δλες τίς ανοησίες 
πού μάς περνούσαν άπ’ τό κεφάλι. Τό κα
κό είναι πώς ή φιλεναδοΰλα μου είχε τήν 
κακή συνήθεια νά ύψώνη τή φωνή περισ
σότερο άπ’ δτι έπρεπε καί μιά μέρα πού άν- 
ταλάσσαμε τίς έντυπώσεις μας γιά τήν θειά 
Χαλάστρα, ή θειά μου τήν άκουσε νά λέη 
κρίσεις όχι τόσο κολακευτικές γι’ αύτήν.

Φυσικά έγεινε έξω φρενών καί μοΰ άπα- 
γόρευσε νά τήν βλέπω.

Ό  πατέρας γι’ αύτή τήν φορά συνεφώνη- 
σε μαζύ της καί ναμαι πάλι μόνη μου σάν 
πρίν.

Άλλά ό θεός φαίνεται μέ λυπήθηκε καί 
δέν άργησε νά μοΰ δώση τήν εύκαιρία νά 
διασκεδάσω γιά καλά.

Μέ τίς πρώτες χειμωνιάτικες ημέρες, ό 
πατέρας μου καί ή θειά Χαλάστρα άπεφά- 
σισαν πώς έπρεπε νά δεχθούν μερικές προ
σκλήσεις γιά νά έχω τήν εύκαιρία νά βρεθώ 
κι’ έγώ στόν κόσμο καί ποιός ξέρει, νά 
συναντήσω τόν θελκτικό, πρίγκηπα τοΰ 
παραμυθιοΰ

Ό  λόγος αύτής τής άποφάσεως δέν μπο
ρώ νά πώ πώς μ’ ένθουσίαζε, άλλά τό κάτω 
κάτω, ό χορός είναι άρκετά τοΰ γούστου 
μου καί ή καινούριες γνωριμίες παρουσιά
ζουν πα'ντα κάποιο ενδιαφέρον. Καί πού 
νάξερα μιά άπ’ αύτές πόσο θά μέκανε νά 
διασκεδάσω, καί νά έκδικηθώ μ’ ένα σμπά- 
ρο δλους τους νεαρούς κυρίους πού δέν ξέ
ρουν νά σέβωνται τάς ομοφύλους μου.

Νά λοιπόν πώς συνέβη. "Ενα βράδυ πού 
εΐμεθα προσκεκλημένοι σ’ ένα έπίσημο χο
ρό, ή οικοδέσποινα, μιά συμπαθητικοτάτη 
κυρία, μέ πλησιάζει, άκολουθουμένη άπό ένα 
νεαρό κύριο.

—Ζωρζέττα μου, μοΰ λέει, νά σοϋ παρου



σιάσω ενα από τούς καλλίτερους χορευτάς 
μας, τόν κύριο Γουσταΰο ντέ Κολόνζ.

Τ ό  ό'νομα αύτό δέν σας λέει βέβαια^ τί
ποτε, γιατί παοέλειψα νά σας τό αναφέρω, 
εμένα δμως μ ’ έκαμε νά γυρίσω απότομα 
πρός τό μέρος τοΰ νεαροΰ κυρίου, καί νά 
τόν κυττάξω ερευνητικά άπό τό κεφάλι ως 
τά πόδια, ένώ αίσ0άν9ηκα δλο τό αίμα μου 
νά μου άνεβαίνη στό κεφάλι

Κ ι '  ένώ έτεινα μέ τό γλυκύτερο χαμόγε
λο τό χέρι μου μέ αστραπιαία ταχύτητα 
κατέστρωσα έ'να καταχθόνιο σχέδιο.

Ά λ λ ά  ποιός ναναι αύτός ό κύριος που 
τόσο Ικίνησε τό ενδιαφέρον μου, θά διε- 
ρωτηθήτε; Σπεύδω νά σ ά ; τό πώ.

Ε ίν α ι άπλούστατα ό αναιδέστατος προι
κοθήρας, πού μόλις έμαθε πώς ή Λ ιλιά να  
είχε χάσει δλη της τήν περιουσία έσπευσε 
νά πάρη πίσω τό λόγο του καί νά έγκατα - 
λεί'ψι,ι τήν άρραβωνιαστική του.

Δέν ήθελα τίποτα καλλίτερο άπό τό νά 
πέση στά χέρια μου.

Φυσικά εκείνο τό βράδυ έχορέψαμε μαζύ, 
και ή καλή σας ή Ζωρζέττα άφησε γιά μιά 
φορά κατά μέρος τούς εξωφρενισμούς της 
καί ανέπτυξε δλη τη ; τήν γλυκυτητα. Έ κ  
τών υστέρων συναντηθήκαμε πολλές φορές 
σέ διάφορα τσάγια, καί εσπερίδες, καί σιγά 
σιγά έβλεπα τό σχέδιό μου νά πραγματο
ποιείται.

Ό  κύριος ντέ Κολόνζ δέν θάργησε βέ
βαια νά πληροφορηθή δτι ή δεσποινίς ντέ 
Π ρ έβ  ήτο μιά πολύφερνος νύφη, κ ι’ άμέ
σως άρχισε νά μοΰ δείχνη έ'να εξαιρετικό 
ενδιαφέρον.

Τ ί  άλλο γύρευα κ ι’ έγώ γιά νά επιτύχω 
αύτό πού ήθελα.

Προσπάθησα νά καταπνίξω τήν άντιπά- 
θειά μου γ ι’ αυτόν τόν άναιδή κύριο, πού 
ήταν ένας τύπος ξεπλυμένου ξανθού, ολι
γόλογος, γιατί δέν είχε τίποτε έξυπνο νά 
πή. δήθεν μελαγχολικός καί όνειρυπόλος, 
χαρακτηριστικά πού κάμουν συχνά τά κορί
τσια νά τήν παθαίνουν, καί κατώρθωσα νά 
τόν πείσω πώς άνταποκρινόμουν καί>’ δλο- 
κληρίαν στά αισθήματα του.

Ό  πατέρας καί ή θειά Χαλάστρα δέν άρ 
γησαν νά άντιληφθοΰν τά διατρέχοντα και 
ή μητέρα τοΰ κυρίου ντέ Κολόνζ επίσης.

Τ ό  μόνο πού δέν κατάλαβε κανείς τους 
ήταν τήν κωμωδία πού έπαιζα καί τήν έκ- 
δίκησι πού ετοίμαζα.

Κ ατά τά φαινόμενα 6 γάμος αύτός θά

ήταν άρεστός σέ δλους, άφοΰ μάλιστα ή 
θειά Χαλάστρα κι’ ό πατέρας μου δεν είχαν 
συγκρατήσει τό ό'νομα τοΰ πρώην Αρραβω
νιαστικού τής Δ ιλιάνας, ο δε κύριος ντέ 
Κολόνζ ούτε καν έφαντάζετο δτι υπήρχε 
κάποια σχέσις μεταξύ τής δεσποινίδος Λι· 
λιάνας ντ’ Ά μ π ρ έ  καί τής δεσποινίδος Ζωρ
ζέττας ντέ Π ρέβ.

’ Ε ξ  άλλου ή Λιλιάνα θά έμενε άκομη 
στις Κάννες δυό τρεις μήνες κ ι’ ώς τότε η 
τελευταία πράξις τής κωμωδίας μου θα εχει 
τελειώσει.

Ή  Λ ιλιά να  θά μέ μαλώση βέβαια λίγο, 
άλλά δέν πειράζει.

Τώ ρα πού γνώρισε τήν ευτυχία στο πρό
σωπό τοΰ κυρίου ντέ Φέρ, δέν θά αισθάνε
ται πιά καμμιά κακία γιά όσους τήν πόνε
σαν. „

Έ γ ώ  δμως δέν είναι τό ίδ ιο  εννοώ οσο 
μπορώ νά άναμορφωσω τήν ανθρωπότιμα.

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

Ή  πρότασις σας πολυ με τιμά απηντησε 
ή Ζωρζέττα κατεβάζοντας υποκριτικά τα 
μ ά ιια  Ή  άλή&εια εΐναι πώς θά έπρεπε 
νά είχατε κάνει την πρότασι σας σ ιο ύ ; γο
νείς μυυ, άλλά τί νά γίνη, ελπίζω^ νά σας 
τό συγχωρήσουν. Ά φ ο ΰ  λοιπόν η μητέρα 
σας θά μιλήσει μέ τόν πατέρα μου καί τήν 
κυρίαν ντέ Π ρέβ, θά εϊμεθα πιά άρραβω- 
νιασμένοι.

Έ ν  τουτοις υπό έ’να δ ; ο.
— 'Υ π ό  ποιον δρο, έρώτησε ό Γουσταΰο; 

ντέ Κολόνζ, άνήσυχος;
— 'Ό τι οί αρραβώνες μας θά μείνουν εν

τελώς μυστικοί επί έ’να μήνα. “Εχω  τόν 
λόγο μου γι’ αύιό, κ ι’ άν δέν σεβασθήτε 
α ύιή  μου τήν ιδιοτροπία, τοτε αμέσως οι 
άρραβώνες μας διαλύονται.

— Δέν έχω λόγο νά μή τήν σεβασθώ δε
σποινίς Ζωρζέττα, καί 9ά είμ α ι ενθουσια
σμένος νά σάς κάμω εύχαρίστησι.

Ή  δεσποινίς ντέ Π ρ έβ ξέρομε πως δέν 
ήταν άνόητη. ’Ή θ ελ ε  νά τιμωρήση τόν α
ναιδή πού είχε φερθή τόσο άσχημα στήν 
έξαδέλφη της, δέν ή&ελε ομως να διακιν- 
δυνεύση καί τήν αξιοπρέπεια της, γι αυτό 
είχε απαιτήσει τόν δρο πού άναφέραμε παρα
πάνω.  ̂ Τ

Γ ιά  τήν θειά Χαλάστρα τό ζήτημα ήταν 
διαφορετικό.

Ό  επίδοξος σύζυγος τής ανεψιάς της η
ταν τιτλούχος κ ι’ αύτό ήταν άρκετό γιά νά

ίκανοποιήση τήν ίΛαταιοδοξία της.
’Ά λλω ς τε ή Ζωρζέττα τούς είχε άνακοι- 

νώσει δτι ήθελε προηγουμένως νά δόκιμά -  
ση τόν μνηστήρα της καί γ ι’ αύτό είχε ζη - 
τήση τήν διορία tou ένός μηνός προτού έπ ι- 
σημοποιηθοϋν οί άρραβώνες της.

Έ ν  τφ μεταξύ ή ήμέρες περνούσαν καί ό 
Γουσταΰος ντέ Κ ο λό νζ έστελνε καθημερι
νώς ένα ωραιότατο μπουκέτο λουλούδια 
ατήν Ζωρζέττα.

— Τόν πονηρό, σκεπτόταν ή άδιόρθωτη 
φιλεναδοΰλα μας, θέλει μ’ αύτό τόν τρόπο 
νά γνωσθοΰν σιγά σιγά οί άρραβώνες μας 
γιά νά μή μπορώ πιά νά οπισθοχωρήσω. 
Λεν μέ ξέρει φαίνεται άκόμη καλά.

Μιά μέρα πού ή Ζωρζέττα είχε μείνει 
μόνη στό σπίτι, γιατί ό μέν πατέρας της 
βρισκόταν σέ στρατιωτική έπιθεώρησι καί ή 
θειά Χαλάστρα συνεδρίαζε μέ άλλες κυρίες 
σ’ ένα άπό τά φιλανθρωπικά ιδρύματα, ο
πού προσέφερε τις υπηρεσίες της, άπεφάσι- 
σε πιά νά ξεκαθαρίση τό ζήτημά της.

Ό  άρραβωνιαστικός της έπρόκειτο νά 
ελθη είς τάς πέντε τό απόγευμα νά τήν έπι- 
σκεφθή.

'Η  Ζωρζέττα τόν έδέχθηκε άφοϋ προη
γουμένως έκάθησε μιά ώρα μπροστά στόν 
καθρέφτη, προσπαθώντας νά δώση στήν 
φυσιογνωμία της τήν πιό άπελπισμένη έκ- 
φρασι.

Τό τέχνασμά της έπέτυχε φαίνεται, γιατί 
μόλις δ Γουσταΰος ντέ Κολόνζ τήν άντί- 
κρυσε, καιατρομαγμένος έσπευσε νά έρω- 
τήση!

—Τ ί  σάς συμβαίνει δεσποινίς Ζωρζέττα 
φαίνεσθε φοβερά ταραγμένη.

—Πώ ς νά μήν είμαι, φίλε μου, άπήντησε 
μέ τραγικότητα ή Ζωρζέττα, δέν μάθατε 
τδ δυστύχημά μας;

—Τό δυστύχημά σας, τί εννοείτε, δέν ξέ
ρω τίποτα.

— Είναι αλήθεια πώς οί γονείς μου, μοϋ 
είχαν συμβουλεύσει νά σάς τό αποσιωπή
σω, άλλά έγώ προτιμώ νά είμ αι είληκρινής 
μαζύ σας.

—Μά μιλήστε, μιλήστε, ξεύρετε πώς 
μπορείτε νά βασισθήτε σέ μένα.

—Είμ α ι βέβαια γ ι’ αύτό, αγαπητέ μου, 
γι’ αύτό άκριβώ ; αισθάνομαι τήν άνάγκη νά 
σά; πώ δλη τήν αλήθεια Π ρο μιάς ώρας 
έμάθαμε δτι εϊμεθα τελείως κατεστραμμένοι 
οίκονομικώς, έχάσαμε δλη μας τήν περιου · 
σία

— Τ ί  είπατε, έρώτησε καταταραγμένος ό 
συμπαθής Γουσταΰος, ένώ εγίνετο καταχλω- 
μος, έχάσατε δλη σας τήν περιουσία; Θά 
δμιλεΐτε φυσικά γιά τούς γονείς σας, δέν 
πιστεύω ή προίκα σας...

— ’Ιδίω ς ή προίκα μου, έχάθηκε ολη δέν 
μου μένει ούτε πεντάρα.

—-"Ωστε δταν παντρευθήτε, δέν θά προ
σφέρετε είς τόν άνδρα σας...

— Π αρά μόνον τά νειάτα μου καί τήν 
καρδιά μου...

(Α κ ο λ ο υ θ εί)

έΤΐεριφρόνηβις ωρος ζά ωλούζη
Ό  Θεμιστοκλής έπειτα άπό μία περιφανή 

νίκη, παρακολουθούσε στήν άκροθαλασσιά 
τά πτώματα πού έξέβραζε ή θαλασσα. Π ο λ 
λά έφεραν άκόμη περιδέραια καί βραχιόλια 
χρυσά.

Κ α ί στρεφόμενος πρός τόν σύνοδο του ο 
Θεμιστοκλής τοϋ είπε :

— Γ ια τ ί δέν τά πέρνεις ; Έ σ ύ  δέν είσαι 
Θεμιστοκλής.

*  *  *
Λέγουν άκόμη γιά τόν Θεμιστοκλή ότι ε- 

προτίμησε νά πανδρεψη τήν κορη του μ ε- 
ναν πολίτη πτωχό, άλλά μορφωμένο παρα 
μ ’ έναν άλλο, δ όποιος ήταν μέν πλούσιος 
άλλά τελείως άστοιχείωτος.

—  Προτιμώ  έλεγε έναν άνθρωπον, 6 ο 
ποίος έχει άνάγκη απο πλουτη, παρά τα 
πλούτη πού έχουν άνάγκη άπό έ'να άνθρωπο.

Η- %  *■

Ό  Α ρχέλα ο ς, βασιλεύς τών Μακεδόνων, 
προσέφερε είς τόν Σωκράτη άμύθητους θ η 
σαυρούς γιά νά τόν πείση νά έλθη είς τήν 
Α ύλή του. Ό  Σω κράτης δμως τοϋ άπήντησε:

—  Τ ό  άλεΰρι στοιχίζει ελάχιστα εις τάς 
Α θ ή ν α ς , καί το νερο δέν στοιχίζει τίποτα·

’c'ylcad ζο έρχόμενο φύλλο ζο 
δίΰοϊον δά κυκλοφορήβη ζην 
10ην Όκζωβρίον, «Τ ά  8λλη- 
νόίζτονλα» έαοα. ναλαμ δά νονν ζα- 
κζικά ζϊιν εκδοβιν zcov, ζην 
10ην και 2 5 ην έκάβζου μηνός 
δωως και ωρίν.



O t γνώ μ ες τώ ν ά ναγνω στώ ν
Αημοοιενομεν μερικά άπο τα. καλλίτερα 

γράμματα πον έλάβαμε :
Πρός χά αγαπητά «Ελληνόπουλα»

«Κάποιο Μαρτιάτικο πρωινό μέσα στήν ζωηρή 
κίνησι τής ’Ε θνική; μας γιορτής φάνηκε ξέγνοια
στο στά πλάτη τοΰ ορίζοντα κάτι πού τόσο τό 
νοσταλγούσαμε. "Ηταν τό νέο μας Περιοδικό 
τά ^Ελληνόπουλα».

ΤΩ πόσο νοσταλγικά είνε τά βήματά του, ποΰ 
κρύβουν μέσα τους κάθε ιδανικό καί εύγενικά 
σκοπό!

’Α νο ίγε ι >ίαί ξ εσ κ επ ά ζε ι π λ ε ιό τερ α  άκόμα τή 
χαρά τή ς ζω ή ς , τά ευ γ εν ικ ά  ιδεώδη. Με τέτο ιους 
σκοπούς ξεπετάχτηκε ενα πρωινό γ ιά  νά  ριζω- 
θ ή  σ τ ις  κα θ ά ρ ιες  φ α ντα σ ίε ς  μας. Καί τώ ρ α  ας 
τ ’ ά γαπήσουμ ε όσο μπορούμε.

Ά ς  έλθουμε φιλοδοξώντας κάθε ωραίο καί 
ευγενικό σκοπό, μέ ξάνοιχτη τήν καρδιά μας.

Ώ  πόσο θάμουνα εύτυχής άν όλοι ερχόντου
σαν μέ τίς ίδιες φιλοδοξίες, όπως πιστεύω.

Μόνο αύτά σά ; γράφω μέ ενθουσιασμό γιά 
άπάντησι στά ώραϊα καί αξιοθαύμαστα λόγια 
τής αγαπητής μας «Φίλης» πού τόσο μέ συνεκί- 
νησαν.
Θεσσαλονίκη 2-1-33

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ

’ Α γαπητά  «Ε λ λ η νό π ο υ λ α »
Τά θερμά μου συγχαρη'ήρια γιά τήν έκδο- 

σίν σας.
Τό περιοδικό σας μοϋ άρέσει πάρα πολύ γ ιατί 

είνα ι ύφ ’ δλας τός απόψεις εξαίρετο. Μυθιστο
ρήματα ήθικά, διδακτικά, διασκεδαστικά, διηγή
ματα τό ίδιο, εγκυκλοπαιδική ΰλη θαύμα, όλα 
ώραϊα άπό τήν πριότη σελίδα ώς τήν τελευταία.

Μή νομίσετε πώς θέλω  νά σάς κολακεύσω, 
κάβε άλλο, έχω διαβάσει πολλά περιοδικά, σάν
καί σά : κανένα .........................................................
"Αγιος Βλάσιος Πηλίου 18-7-33

ΒΛΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ 

SK-K-fc

’Αγαπητά μου «Ελληνόπουλα»,
Ή έκδοσίς σας μ ’ ενθουσίασε σέ τέτοιο βαθ

μό, ώστε άπό τώρα κα ί εις τό εξής θά γίνω τα 
κτικός άναγνώστης σας καί θά μείνω πιστός 
σας φίλος.

Σάς γράφω αύτά τά λίγα λόγια γιά νά σά; 
έκφράσω τόν θαυμασμό μου καί νά σάς συγχα
ρώ ολόκαρδα γιά τήν επιτυχία τοϋ έργου σας.

Θεσσαλονίκη 26-3-33
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΙΟΥ

Προ; τά « ’Ελληνόπουλά»,
Σάς πήρα καί σάς διάβσσα, τόσο δέ μου άρέ-

σατε ώστε άπεφάσισα νά γ ίνω  ενας τακτικός 
άναγνώστιις καί συνερ/άτης σας, καί νά σάς 
διαδόσω στούς φίλους μου καί στούς συμμαθη- 
τάς μου.

Ό  διαγωνισμός σας, μ’ ενθουσίασε, γ ι’ αύτό 
θά λάβω καί σ ’ αύτόν μέρος..................................

Βέρροια 28-5-33
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΖΑΜΠΑΚΑΣ

’Αγαπητά μου «Ελληνόπουλα»,
Μέ μεγάλη μου χαρά βλέπω οτι κάθε φορά 

μάς παρουσιάζεσθε καί πιό πλουιισμένα μέ τόοα 
καί τόσα ώφέλιμα καί τερπνά άναγνώσματα.

Τίποτε δέν ε ίνα ι ώραιότερο παρά νά ξευρη 
έ'να παιδί πώς εχει έ'να περιοδικό πού ε ίνα ι άπο- 
κλειστικώς δικό του, κ ι’ έχει τόν εύγενικό προο
ρισμό νά τό κάμη νά γνωρίση μέ τρόπο τερπνό, 
τόσα χρήσιμα πράγματα.

Μέ ενθουσίασε ή προσπάθεια σας γιά τήν 
επικοινωνία μέ τά 'Ελληνόπουλα τής Αμερικής.

Πόσο ώραΐο ε ίνα ι ενα 'Ελληνόπουλο πού 
βρίσκεται μακρυά άπό τήν πατρίδα του, νά βλέ
πει πώς τά πατριωτάκια του τά θυμούνται και 
θέλουν νά επικοινωνούν μαζύ του . . . . . .  J

Ά θήνά ι 31-5-33
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ

’Αγαπητά «Ελληνόπουλα» 
Κατενθουσιασμένη άπό τήνπρωτότυπη ύλη 

τού περιοδικού σας δέν μπορώ κ ι’ έγώ νά μήν 
συγχαρώ τήν καλή σας «Διεύθυνσι» καί νά τής 
ευχηθώ καλήν πρόοδον.

Βλέπω μέ μεγάλη μου χαρά πόσα εύγενικα 
’Ελληνόπουλα λαμβάνουν μέρος στήν κίνησι 
σας καί μέ ποιά λαχτάρα περιμένουν έ'να τέτοιο 
περιοδικό.
Κέρκυρα 12-5-33

ΚΑΤΙΝΑ ΣΑΒΒΑΝΗ

’ Α γαπητά  «Ε λ λ η νό π ο υ λ α »
Μέ πόση χαρά κ ι’ άνυπομονησία σάς περι

μένουμε, σάν πλησιάζουν ή μέρες πού θά φθά
σετε! Μαζευίμβ^α όλοι οί άναγνώσται στό 
τραίνο καί περιμένουμε τά καινούργιο μας περι
οδικό.

Τό τραίνο σφύριξε, νάτο έρχεται! «Τά Ελ
ληνόπουλα» ήρθαν;

ΤΗ ρθαν! Κι’ άπό κείνη τήν στιγμή άρχίζει ό 
πανζουρλισμός.

Ό  πράκτωρ δέν προφθαίνει νά δίνη, ό κα
θένας μας θέλει αύτός πρώτο;, ν ’ άνοιξη τα 
«Ε λληνόπουλα»! I

Καί τό πανδαιμόνιο επαναλαμβάνεται κάί^

μας γ ιά  τά  ((Ε λ λ η ν ό π ο υ λ α »
δέκα πέντε μ έ ρ ε ;..........................................................
Τρίκκαλα 18-7-33

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΠΟ ΥΛΟΣ

'Αγαπητά «Ελληνόπουλα»
Μέ μεγάλη μου εύχαρίστησι παρατηρώ ότι 

κάθε δεκαπενθήμερο καλλιτερεύετε τήν ΰλη σας 
καί προσθέτειε καί κάτι καινούργιο.

ϊά ς  συγχαίρω θερμά γιά  τό νέο σας μ υθ ι
στόρημα «Στούς Αιθέρας» θαυμάσιο ύφ ’ ό/ιας 
ιός άτόψεις. .............................................................

Θεσσαλονίκη 26-8-33
Μ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΛΗΣ 

SiSiSt
'Αγαπητά «Ελληνόπουλα»

Μόλις σάς άντίκρυσα ένθουσιάστικα, καί τό- 
νομα σας «Τά 'Ελληνόπουλα» μ’ έκαμε νά σάς 
προσεξ n ιδιαιτέρως. Δέσιμο περίφημο. ’Ανοίγω 
τήν πρώτη σελίδα «25 Μαρτίου» νά ένα άρθρο 
ενδιαφέρον! Ύ στερα  «Τέχνη» καί τ ί τέχνη; 
'Ελληνική! "Ω πόσο μάρέσει, γ ιατί μ' ενδιαφέ
ρει τοσο ή "Ιστορία. Μετά «Μηχανική», «Ή  
θειά Χαλάστρα», 'ο «Χονδρός καί ό Λιγνός» 
ιόσο διασκεδαστικό, «'Η  Φύσις», «Ό  Μικρός 
Ρεπόρτερ» καί τόσα καί τόσα άλλα.

Θβσσαλονίκη 16-7-33
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΣΣΙΟΣ

’Αγαπητά μου «Ελληνόπουλα»
Μέ μεγάλη άνυπομονησία περίμενα άπό και

ρό τό πρώτο φύλλο σας. Ποτέ δέν φανταζό
μουν ένα τόσο ώραΐο περιοδικό γ ι ’ αύτό προσ
παθώ νά έγγράψω όσο πιό πολλούς συνδρο
μητής μπορώ. Πολλές φίλες μου, μου ύποσχέ- 
θηκαν ότι θά έγγραφούν.

Πιστεύω πώς όταν έχετε πολλούς συνδρομη- 
τάς θά αύξήσετε τόν άριθμό τών σελίδων σας 
καί θά γίνετε καί εβ δο μ α δ ια ίο ...........................

’Αθήνα 17-4-33 .............................................................
ΛΕΝΑ ΛΡΓΥΡΙα ΔΗ

’Αγαπητά μου «Ελληνόπουλα»,
Μ’ ένθυσιασμό μου είδα τήν έκδοσί σας καί 

μέ άκόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον έδιάβασα τά 
ωραία σα; μυθηστορήματα. ’Αλλά τό παράπονό 
μου ήταν όταν σά ; πρωτοεϊδα πώς είχατε λίγες 
σελίδες.

Ό μπαμπάς μου όμως μοΰ είπε π ώ ; όλα τά 
περιοδικά είνα ι μικρά καί έχουν λίγες σελίδες 
οταν πρωτοβγοϋν. Κατόπιν όμως όταν οί φ ίλοι 
τους τά ένισχυσουν μεγαλώνουν.

Σάς εύχομαι λοιπόν μέ όλη μου τήν καρδιά

νά σάς δώ σέ λίγα χρόνια ένα μεγάλο περιοδικό 
πού νά τό διαβάζουν όλα τά "Ελληνόπουλα. 
Κέρκυρ» 18-4-33

Γ. ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

’Λναπητά «Ελληνόπουλα»
Μέ μεγάλη μου χαρά βλέπω τήν καθημερινή 

έξέλιξι σας, αύξησις σίλίδων, πλουτισμός Ολης 
κτλ. ’Ιδίως ευχαριστήθηκα γιά τήν προσπάθειά 
σας νά ^πικοινωνίσουμε μέ τά Ελληνόπουλα τής 
’Αμερικής και περιμένω μέ άνυπομονησία τίς 
διευθύνσεις γιά νά γράψω . ...............................

Χαλκίδα 9-5 33
Γ. Κ. ΒΡΕΤΟΣ

’Αγαπητά .«'Ελληνόπουλα»
Μέ μεγάλη εύχαρίστησι είδα νά κυκλοφορή 

τό 4ο φυλλάδιο σου. Δεν μπορείς νά φαντασθής 
τήν χαρά μου καί συνάμα τήν άνυπομονησία 
μου κάθε φορά πού πρόκειται νά έκδοθής.

Τό περιοδικό μας ε ίνα ι ενα έξοχο περιοδικό 
καί πολύ χρήσιμο γιά μάς τά παιόια.

’Αθήναι 12 5-33
ΜΗΤΣΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ

ΙΙρός τήν Διεύθυνσι τοΰ περιοδικού «Τά
Ελληνόπουλα»

Μόλις πρό πέντε-έξ ημερών τυχαίως περνών
τας άπό κάποιο βιβλιοπωλείο είδα τήν έκδοσι 
τοΰ περί' δικοΰ σας.

Ά πό  τότε άπεφάσισα ν ’ άφοσιωθώ στ’ άγα- 
πημένα μου «'Ελληνόπουλα».

Τάγάπησα τό περιοδικο σας διότι άφ' ενός 
μέν έχει τό όνομά μας «Έλληνοπούλα», άφ ’ ετέ
ρου δέ διά τό ώραΐον περιεχόμενον του.

Άπό τώρα καί είς τό εξής θά είμαι ό τακτι
κός σας φίλος καί θά συνεργάζομαι μαζύ σας 
γιά τήν διάδοσι του ................................................

Λάρισσα 15-4-33
Ν. ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΣ 

* * *
Αγαπητά μου «Ελληνόπουλα»

Μέσα στά τόσα περιοδικά πού διαβάζουν τά 
παιδιά βγήκατε καί σείς γιά νά μάς γεμίσετε 
μιά ξέχωρη χαρά.

Ή  εύχαρίστησις μου ε ίνα ι μεγάλη όταν σάς 
διαβαζω, μ έ τήν συ* αρπαστική σας ΰλη, με τά 
ώραία σας μυθιστορήματα καί διηγήματα.

Εύχομαι πάντα νά βαίνετε πρός τήν πρόο
δο μέ την βοήθεια τών φίλων σσς καθώς καί 
τή ; φ ίλη ; σας.
Καλλιθέα 21-7-33

Ε. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ



ΜΙΑ ΠΑΡΑΞΕΝΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟΥ ΦΑΪΟΥΑΑΚΗ
Γ ια τί ξ£χίνηο£ ν α β ρ η  τ ό  φ Ε γγ αρολού λου δο

Ό Ντίκ είναι ενας τεράστιος λυκό- 
σκυλος, ό Φομπλάς ενας μικρούλης φδξ 
τεριέ.

Ό Ντίκ είναι πολύ περήφανος γιά τή 
δύναμί του, κ ι’ δ Φομπλάς γιά τ ’ δνο- 
μά του.

Τον Ντίκ συχνά τον δένουν μέ μιά 
χοντρή αλυσσίδα, δ Φομπλάς είναι πάντα 
ελεύθερος.

Γι’ αυτο άμα δ Ντίκ είναι δεμένος 
καί βαρυέταικαί χασμουριέται, καί τρώει 
μέ μανία τά νύχια του, δ Φομπλάς πού 
είναι ενα πολύ καλδ σκυλάκι κατά βά
θος, διηγείται ιστορίες γιά νά περνάη ή 
ώρα...

’Έτσι έχτές, τοΰ διηγήθηκε τήν ιστορία 
πού γράφουμε πιο κάτω. Ό Φομπλάς ορ
κίζεται πώς είναι αληθινή...Μά στο κατω 
κάτω, ό Φομπλάς δέν είναι παρά ενας 
σκύλος πού μπερδεύει διαρκώς δτι βλέ
πει στδν ύπνο του, μ’ δτι βλέπει στο ξύ
πνιο του... Γι’ αύτό...

— Ξέρεις, άρχισε δ Φομπλάς. . Αύτδ 
έγινε δταν δ Μικρός ’Αφέντης ήτανε 
πολύ άρρωστος... Ξέρειςτίπαναπή αύτό;

— Χμ. . . Καί βέβαια ξέρω... ’Α
πάντησε με σπουδαιότητα δ Ντίκ. Κλεί
νουνε τίς πόρτες, δέν κοτάς νά κουνη- 
θής, δέν σ’ άφήνουν νά γαυγίσης, δλοι 
περνάνε καί κανένας δέν σέ προσέχει...
Νά!

Ό  Φομπλάς τον κύτταζε μέ περιφρό- 
νησι μά συνέχισε :

...Ό Μικρός ’Αφέντης ήτανε πολύ 
άρρωστος κείνη τήν ήμέρα... Μεσα στο 
ντουλάπι τά παιχνίδια είχανε σηκώση 
έπανάστασι. Βαρέθηκαν τόσο καιρδ κλει
σμένα κι’ άπιαστα... Κάνανε τοσο θό
ρυβό, πού δ μικρός Άφέντης τά θυμή
θηκε.

— Μαμά, 
βγάλε μου λι
γάκι τά παιχ
νίδια μου...

— Δέν κά
νει παιδάκι 
μου νά κου- 
ραστής...

— Δέν θά 
παίξω μαμά..
Μόνο νά τά 
βλέπω...

Κ ι’ ή μαμά τ ’ άράδιασε πάνω στο 
τραπέζι... Μπροστά έστησε τά στρατιω
τάκια, μέ τή μουσική καί τίς καβαλα- 
ρίες καί πίσω τδ ντουφεκάκι καί τδ ταμ
πούρλο...

Πάνω στδ κουτί τοΰ λότου έκάθησε 
τ ’ αρκουδάκια καί πλάι τδ φουτ-μπολ... 
Καί πίσω, πιο πίσω άπ’ δλα, εβαλε τον 
Φασουλάκη. "Ενα πάνινο Φασουλή κοκ- 
κινο καί πράσινο γεμάτο πριονίδια. Φο
ρούσε ενα αστείο καπελάκι με κουδουνια 
καί στά χέρια είχε ραμένα δύο ντενεκε- 
δένια τάσια. ’Ά μ α  άνοιγόκλεινε τά χέ
ρια, τά τάσια χτυπούσανε: τζίν,τζίν, τζίν.

’Ήτανε τδ τελευταίο παιχνίδι πού τοΰ 
χαρίσανε, μά δπως άρρώστησε, δέν πρό- 
φτασε νά παίξη μαζύ του.

Τδ παιδάκι χαμογέλασε σάν τά είδε 
έτσι απλωμένα. Μά ήτανε πολύ κουρα
σμένο, τόσο πολύ, πού γρήγορα κουρά
στηκε νά τά κυττάζη.

Κ ι’ δταν δλοι έφυγαν άπδ τήν κάμα
ρα,κι’ έμεινε μονάχο τδ παιδί μέ τά παιχ
νίδια, ένας ωραίος άσπρος άγγελος κα
τέβηκε καί κάθησε στδ μαξηλάρι του.

Δέν ξέρω πώς ακριβώς κουνηθήκανε 
τά παιχνίδια. Μά κάποιο κίνδυνο θα 
μυριστήκανε σίγουρα, γιατί αρχίσανε να

κάνουνε ένα θ4ρυβο τρομερό. Το τουφε- 
κάκι σηκώθηκε όρθιο, καί τσιφ τσαφ 
πυροβολούσε, τά ταμπουρλόξυλα χτυ
πούσανε τδ ταμπούρλο, καί τ άρκουοα- 
κια αρχίσανε νά φωνάζουνε και να πη
δάνε.

Ό Φασουλάκης πλησίασε τδν άσπρο 
’ Αγγελο καί ήσυχα τδν ρώτησε τί ήθελε 
νά κάνη στδ μικρδ ’Αφέντη.

— Μοΰ φαίνεται πώς θά τδν πάρω 
μαζύ μου στδν ουρανό. ’Απάντησε σο
βαρά δ άγγελος.

— Σάς παρακαλώ πολύ μή τδν πά
ρετε. Είπε δ Φασουλάκης. Είμαι ένα 
καινούριο παιχνίδι καταλαβαίνετε και 
δεν έπαιξε διόλου μαζύ μου. Κι είμαι 
ενας πολύ αστείος Φασουλής. Κυττάξτε.

Κι’ άρχισε νά πηδάη, νά κάνη τοΰμ- 
πες καί τζίν, τζίν, τζίν νά χτυπάη τά 
τάσια ποΰχε στά χέρια. Ντίνι, ντίνι, ντίνι 
Ικαναν καί τά κουδουνάκια τοΰ καπέλου 
του. "Ολα τά παιχνίδια ήταν ενθουσια
σμένα άπδ τδ θέαμα και το ταμποΰρλο 
τόσο πολύ γέλασε, πού τδ πετσί του 
εσκασε.

— Λοιπόν δέν θά τδν πάρετε. Α’ί; 
Ρώτησε καί πάλι δ Φασουλάκης.

—Λυποΰμαι πολύ, άπήντησέ δ άγγε
λος χαμογελώντας λυπημένα, άλλά 
μοΰ φαίνεται πώς θά τδν πάρω.

Τά παιχνίδια θύμωσαν, τδ τουφεκακι 
πούταν υπέρ τών βιαίων μέσων έσκαγε 
πού είχε πετάξη τδ φελό του καί δέν 
μποροΰσε νά πυροβολήση.

Μά δ Φασουλάκης ξαναρώτησε :
— Δέν υπάρχει τότε τρόπος νά μέ 

πάρετε καί μένα μαζύ;
Ντράπηκε πού τόπε, γιατί ήτανε η 

πιο αλλόκοτη τοΰ κόσμου πρότασι.
Μά ό άγγελος άπάντησε μέ καλωσύνη:
— Αύτδ δέν γίνεται. ’Επειδή δμως 

τον αγαπάς πολύ τδ μικρό σου ’Αφέντη, 
μπορώ νά σοΰ κάνω ένα χατήρι, θά κα- 
θήσω εδώ ώς πού νά μοΰ φέρης τδ φεγ·

γαρολούλουδο. Περισσότερα δέν σοΰ λέω. 
Πήγαι;ε. Γιατί μπορεί να είναι μακρυα... 
Καί δεν μπορώ νά περιμένω πολυ ώρα.

— Καί νά γιατί δ Φασουλάκης ξεκί
νησε νάβρη τδ φεγγαρολούλουδο.

Φυσικά, άφοΰ ήτανε λ ο υ λ ο ΰ δ ι,  
κατέβηκε στδν κήπο καί πήγε κατευ
θείαν στις βραγιές.

— Σάς παρακαλώ πολύ, δ μικρός Α
φέντης είναι άρρωστος. Για να γιανη 
πρέπει νά τοϋ πάω τδ φεγγαρολούλου
δο. Ποιο άπδ σάς είναι;

(Κ ι’ άπδ μέσα του εύχονταν νά μην 
είναι ιδ ηλιοτρόπιο. Γιατί πώς θάτδ σή
κωνε ένα τόσο βαρύ πράμα;)

— Έμεΐς, είπανε οί κρίνοι, είμαστε 
οί κρίνοι. Αύτές οί εύγενικές κυράδες 
μ,® τά κρινολίνα, είναι ot μαργαρίτες, 
κι’ αυτο! οί κύριοι μέ τά κόκκινα φεσά- 
κια, είναι τά γαρύφαλα, Ξέρουμε δλα 
τά ονόματα τών λουλουδιών. Ακόμα 
καί κείνα πού είναι με τρεις λατινικές 
λέξεις. Μ’ αύτδ πού λές, είναι άγνωστο 
είδος. Δέν έχει γραφή στά λεξικά, σί
γουρα.

Ό Φασουλάκης, προχώρησε λυπημε- 
νος, χωρίς νά προσεχή τις ακρίδες, τις 
σαύρες κι’ ένα σωρδ ζουζούνια πού τρέ- 
χανε ξωπίσω του έχοντας όρεξι για παι
χνίδι,

Φασουλάκη, Φασουλάκη 
παίζουμε τό κρυφτουλάκι; 

τοΰ φωνάζανε. Εκεΐ που προχωρούσε, 
μιά μεγάλη πεταλλοΰδα, έπεσε μέ όρμή 
στδ καπελάκι του

— Μέ συγχρωρεΐτε! φώναξε στενοχω
ρημένη. ’Έκανα τδ μαθημα τοΰ χοροΰ 
μου, καί κουράστηκα. Πήρα τδ καπέλο 
σας γιά λουλούδι. Μα μιλάω χωρίς να 
συστηθώ. Δεσποινίς Πεταλλοΰοα, μπαλα- 
ρίνα.

— Κύριος Φασουλάκης, καλλιτέχνης. 
Συστήθηκε δ Φασουλακης. Και ενθου
σιασμένος πού γνώρισε μια τοσο ομορ-



φη κι ευγενική χορεύτρια, τής εξήγησε 
τί γύρευε.

Θα σάς πώ κατι, τοϋ είπε εκείνη, 
αν μου δώσετε τά δύο τάσια πούχετε στά 
χεοια σας. Ο μουσικός πού μέ ακομπα
νιάρει δέν μοΰ άρκεΐ, ό κ. τζίτζικας, τον 
ξερετε; Μιά χορεύτρια τής αξίας μου, 
έχε ι ανάγκη άπο ορχήστρα. Μέ τά τά
σια σας, θα κάνω μιά έκτακτη' τζάζ 
μπάντ.

Ο Φασουλάκης μέ μεγάλη λύπη τά 
ξέραψε.

Στό κάτω κάτω τής γραφής, άν ό 
μικρός ’Αφέντης γιατρευτή, θά παίζη 
μαζύ μου καί χωρίς τά τάσια μου.

~  Λοιπόν έγώ τά ξέρω δλα τά λου
λούδια, τά μυρωδάτα τριαντάφυλλα, 
τούς βαθυούς κρίνους που είναι τόσο δρο
σεροί τ απόβροχα, τις άγριοβιολέττες, 
δλα τα λουλουδια. Μ’ αύτό πού είπατε, 
οεν τό ξέρω. Πρέπει νά ρωτήσετε κά
ποιον πού μένει μεσ’ τή γή. Έκεϊ που 
είναι οί ρίζες. Μπορεί άκόμη νά μή φύ
τρωσε.

Κ ι’ ετσι ό Φασουλάκης ξεκίνησε γιά 
το ύπογειο του τυφλοπόντικα.

* * *
Τόν βρήκε σέ κακό κέφι γιατί είχε 

χάση τα γυαλια του. IV αύτό άμα τοϋ 
είπε τί γύρευε, τόν άποπήρε.

-  Τί φεγγαρολουλούδια καί κολο
κύθια στό πάτερο μοΰ λές! τοΰ φώναξε. 
Να πής για τίποτε σπόρους, μάλιστα. 
Αξίζει τον κόπο. Καί δέν μπορώ καί νά 

σέ δώ! Χωρίς γυαλιά, είμαι ενας χαμέ
νος πόντικας! Νά τί είμαι!

Ο Φασουλάκης, ευγενικά έφαξε καί 
τοΰ τάβρε.

Α! ά! ά.Έίπε τότε δ γέρο τυφλοπόν
τικας! Εχεις πολύ ώραΐο φόρεμα, ζεστό, 
στερεό. Αν μοΰ τό δώσης νά σκεπάσω 
τή σοδειά μου, θά σοΰ πώ Γσως κάτι.

— Δέν βαρυέσαι! Σκέφτηκε ό Φασου
λάκης, θά μοΰ φτιάση άλλο!

Καί τοΰ τόδωσε.
—■ Έγώ, πές γιά ρίζες, γιά σπόρους, 

είμαι άσσος! 'Ο καλύτερος νοικοκύρης. 
Σκάβω στοές, δουλεύω σά σκυλί, λου
λούδια σκοτίστηκα. ’Ά ν  θές σίγουρα νά 
μάθης, νά πας σέ κανένα πουλί. Αύτά 
δεν κανουν άλλο παρά νά χάφτουν μυΐγες 
καί νά μαθαίνουνε κουτσομπολιές. Νά!

Ο κακομοίρης ό Φασουλάκης άρχισε 
ν’ απελπίζεται σάν βγήκε άπ’ τό ύπό- 
γειο.,.Εΰρηκετόσο άσχημο τόν εαυτό του 
χωρίς φόρεμα καί τάσια.

— Ευτυχώς έχω άκόμη τό ώραΐο μου 
καπέλο με τα κουδουνάκια. Σκέφθηκε. 
Γιά νά πάρη κουράγιο, κούνησε τό κε
φάλι του καί ντίνι, ντίνι, ντίνι, τά κου
δουνάκια χαρούμενα κουδούνισαν. Στον 
κρότο, μιά κάργα ήρθε τρέχωντας.

— Α! Καλε! Φώναξε. ’Ά ! τί άστεΐο! 
Καλέ θά πεθάνω στά γέλια! Τί εΐν’ αυτό 
καλέ! ’Ά !  ά! Καί δόστου, γελοϋσε.

— Τί έπαθες κυρά μου; τής είπε 
θυμωμένα ο Φασουλάκης. Ά ν  είμαι 
σ αύτά τά χάλια, είναι γιατί μέ γδύ
σανε για νά μοΰ ποΰνε ποϋ είναι τό 
φεγγαρολούλουδο. Καί νά μοϋ το λέγα
νε τουλάχιστο!

— Μπά! ’Ά ! ’Έτσι! Γιά νά δώ τό κα- 
πέλοσου! 'Ώραΐο είναι! Καί τά κουδουνά
κια. Ά κου. Δώσέ μου το καί θά σου πώ.

— Τό καπέλο μου! Ά !  ’Όχι! Δέν στό 
δείνω!

— Κ αίγώ  δέν σοΰ λέω τίποτε. Χαρά 
στό^παλιοκάπελο! Καλέ χάρι σοΰ κάνω.

Τί νά τό κάνω τό καπέλο, άν φύγτ; ο 
μικρός αφέντης; σκέφθηκε ό Φασουλάκης 
καί είπε:

— Καλά! Πάρτο!
’Ά λλο  πού δέν ήθελε ή Κάργα. Τ’ άρ

παξε καί δρόμο.
— Ά ν  περιμένης νά σοΰ πώ, περίμε

νε, καλό σοΰ κάνει!

Φασουλάκη Φασουλάκη 
είσαι ένα κοροϊδάκι.

— Αλλοίμονο! Είπ’ δ Φασουλάκης 
σάν έμεινε μοναχός. Κ ι’ άν είχαν δά
κρυα οί Φασουλήδες, σίγουρα θάκλαιγε. 
Τί θά κάνω τώρα; ’Ά ν  κάποιος ξέρει κάτι 
τι, δέν έχω πιά τίποτε νά τοΰ δόσω. Δέν 
είμαι παρά ένας ολοστρόγγυλος Φασου- 
λης άπό άσπρη φόδρα,γεμάτος ροκανίδια. 
Τότε, γιά πρώτη φορά πρόσεξε ένα χε- 
λιδονάκι πού έκλαιγε δίπλα του, καί μέ 
αυμπόνια τό ρώτησε τί έχει.

— Σκότωσαν τό ταίρι μου κι’ είμαι 
μονάχο στή φωλιά, μέ τά μικρά μου πού 
κρυώνουν. Πρέπει νά τούς πάω φαί' καί 
δέν προφταίνω νά κουβαλήσω καί κλα
ράκια.

Ό Φασουλάκης, ξέχασε δλα τότε. 
ί —- ’Άκου νά σοΰ πώ, τοΰ είπε. Είμαι 
γεμάτος ροκανίδια. ’Άδειασέ με καί πή
γαινε τα στά παιδιά σου.

Τό χελιδονάκι στήν αρχή δέν ήθελε  ̂
μά επέμεινε τόσο, πού τόν άδειασε.
[ — Εύχαριστώ! τοΰ φώναξε γεμάτο 
χαρά. Μ’ έσωσες εμένα καί τά παιδιά 
μου. Τί μπορώ νά κάνω γιά σένα;
[ — Δυστυχώς τίποτε! Ό μικρός Α 
φέντης θά φύγη, χο3ρίς νά παίξη μέ μένα. 
Είμαι πολύ κουτός, κα ί δέν μπόρεσα νά 
το βρω πουθενά τό φεγγαρολούλουδο.

— Τί; τί; Ποιο είπες; Φώναξε τό χε- 
λιδονάκι. Μά δέν ύπάρχει τέτοιο πράμα! 
Δέν υπάρχει φεγγαρολούλουδο! Τρέχα 
νάπής δτι δέν υπάρχει. "Οτι σέ γέλασαν.

— Καί νά ήθελα, τώρα δέν μπορώ 
πιά. Είμαι μιά φόδρα άδεια, πώς νά 
περπατήσω; Ό μικρός Αφέντης θά φύ
γη μέ τόν ’Ά γγελο, καί γώ δέν θά τόν δώ.

Τότε πέρασα έγώ εκεΐθε. Έγώ δ Φομ- 
πλάς. Μυρίστηκα πράμα τοΰ σπιτιοΰ καί 
βρέθηκα μέ δυό πήδους δίπλα του. Μοΰ 
διηγήθηκε τις περιπέτειές του. Κ ι’ έγώ

τόν σήκωσα μαλακά στά δόντια μου, ώς 
τήν κάμαρα πού άκόμα δ άγγελος περί
μενε.

— Μπορείς νά τόν πάρης τόν μικρό 
’Αφέντη άν θέλης. Δέν ύπάρχει πουθενά 
τό φεγγαρολούλουδο. Πουθενά.

Τοΰ είπε σάν μπήκαμε:
— Δέν μ’ άφηναν εμένα! Μουρμού

ρισε τό τουφεκάκι. Δ έν ύπάρχει ένας άν
θρωπος νά μοΰ δώση τό φελό μου;

Μά δ ωραίος άγγελος, δέν έδωσε προ
σοχή σέ τίποτε.

— Δέν πειράζει μικρέ μου Φασουλά
κη, πού δέν ηύρες το φεγγαρολούλουδο. 
Θά στόν άφήσω τό μικρό σου Αφέντη. 
Έγώ έχω κάτι άκόμα πιό δμορφο νά 
πάω στό δικό μου Κύριο άπ’ τήν ψυχή 
ενός μικροΰ παιδιοΰ, ή κι’ άπ’ τό μαγικό 
λουλοϋδι άκόμα. Έχω μιά άγνή θυσία.

Είπε, κι’ άνοιξε τις φωτεινές φτεροΰ- 
γες του, καί χάθηκε.

— Χμ! Μούγκρισε δ Ντίκ. Κ ι’ ύ
στερα;

— Δέν έχει ύστερα, τά είπα δλα.
Μά κείνη τή στιγμή, έλυναν τόν Ντίκ

καί κείνος στήν τρελλή χαρά του, ανα
ποδογύρισε τό μικρούλη τόν Φομπλάς.

— Μωρέ τρόπος; Σκέφθηκε... Ά ν  
τοΰ ξαναπώ τίποτε αύτουνοΰ! Μά στό 
κάτω κάτω, τί περιμένεις άπό ένα σκύλο 
πού τόν λένε Ντίκ;

Ε. Κ.

"βνας άνδρα,ωος αττι δάλασβα

Ή  σκηνή είς τό πλοίο εν τφ μέσφ τοϋ 
ωκεανοϋ :

— Κΰριε πλοίαρχε, ενας άνθρωπος εις τή 
θάλασσα !

— Τί είναι ναΰτης ;
— ’Όχι, κΰριε πλοίαρχε, ενας επιβάτης !
— Έπλήρωσε τή θέσι του ;
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Ο VAPAE ΚΑΙ ΤΟ Χ Ρ Υ 2 0 Ψ Α Ρ 0
Μιά φεγγαρόλουστη νύχτα ενας φτωχός 

-ψαράς είχε ρίξει τά δίχτυα του στή θάλασ
σα πολλές φορές χωρίς νά πιάση τίποτα.

"Οταν πιά εξημέρωνε έδοκίμασε γιά τε
λευταία φορά. Τραβά, τραβά μά τό δίχτυ 
εΐναι πολΰ βαρΰ «Τί θά πιάσω άραγε;» 
σκεφτόταν ό ψαράς νοιώθοντας τόσο βάρος. 
Καί νά ! εις τ<> δίχτυ του σπαρταρά ενα με
γάλο ψάρι ποΰ φαινόταν σάν νάταν καμω
μένο άπό ασήμι καί χρυσάφι.

Ό  ψαράς έβγαλε τό καπέλλο του γιά νά 
τό χαιρετήση.

Μά τό χρυσόψαρο άνοιξε τό στόμα του 
κι άρχισε νά μιλά.

— °'Αν μοΰ χαρίσης τή ζωή, ελεγε, θά 
<ιοϋ δώσω 6.τι μοΰ ζητήσης.

Ό  ψαράς ένόμιζε ότι ονειρευόταν, υστέρα 
δμως άπό μιά στιγμή πρόλαβε νά πή.

— Θάθελα νά βρεθώ έκεϊ πέρα, στήν 
άλλη μεριά τής θάλασσας, στό σπίτι τών γέ
ρων γονιών μου, μόνο γιά πέντε λεπτά τής 
ώρας.

’Έτσι είπε ετσι κι έ'γινε. Ό  ψαράς ένοιω
σε νά μεταφέρεται μαλακά καί γρήγορα, σάν 
σύννεφο, κι’ ευθύς βρέθηκε μπσοστά σ’ έ'να 
παραθαλάσσιο σπιτάκι.

Τά πέντε λεπτά έπέρασαν γρήγορα, μά ό 
ψαράς βρήκε καιρό νά ξαναϊδή τή μητέρα 
του ποΰ άναβε τή φωτιά, τόν πατέρα του

£ωαρζιάτιδες μητέρες
"Ενας νεαρός σπαρτιάτης πολεμιστής ε

λεγε στήν μητέρα του, δείχνοντας της τό 
σπαθί του ;

— Είναι πολύ κοντό 1
— Τί σημαίνει, τοΰ άπήντησε εκείνη, θά 

κάνης έ'να βήμα πάρα πάνω.
*  *

Μιά άλλη μητέρα μαθαίνοντας πώς έ'νας 
άπό τούς γυιοΰς της έ'πεσε ένδόξως στή μάχη:

— Δέν εκπλήσσομαι, είπε, ήταν πράγμα
τι, παιδί μου.

Μαθαίνοντας δέ αργότερα ότι ό άλλος της 
γυιός είχε τραπή είς φυγήν:

— "Ωστε δέν ήταν γυιός μου, άνεφώνησε

πού μπάλωνε τά δίχτυα καί τήν αδελφή του 
πού νανούριζε έ'να μωρό. Ξαναεϊδε επίσης, 
λίγο μακρΰτερα, τό καμπαναριό τή; εκκλη
σίας όπου ειχε βαπτισθή καί τούς σταυρούς 
τοΰ νεκροταφείου όπου άναπαύονι:ο οί πάπ- 
ποι του. . . "Υστερα ξαναβρέθηκε στή βάρ
κα του.

Κι’ έκεϊ τόν έπερίμενε μιά άλλη έκπληξι: 
είς τήν βάρκα πού τήν είχε αφήσει άδεια, 
τώρα βρισκόταν ένας νέος ντυμένος ναυτικά.

— Έγώ είμαι εκείνο τό ψάρι πού μιλού
σε, είπε στόν ψαρά. Πρέπει νά ξέρης δτι 
εΐναι πολλά χρόνια πού ήρθα έδώ, όπως κι 
εσύ, κι έξέχασα όλότελα τήν πατρίδα μου. 
Γ ι’ αύτό ό Θεός μ’ έμεταμόρφωσε σέ ψάρι 
καί ψάρι θάμενα σ ’ όλη μυυ τή ζωή, έκτο; 
αν κάποιος, ανάμεσα στήν εκλογή τόσων α
γαθών, ζητούσε αύτό πού έγώ δέν ήξερα νά 
διατηρήσω' τήν αγάπη πρός τούς δικούς μου 
καί τήν πατρίδα. Πολλοί πρίν άπό σένα μ’ 
έπιασανστό δίχτυ μοΰ ζήτησαν χρυσάφι, πο
λύτιμες πέτρες καί παλάτια. Έσύ μόνο έζή· 
τησες τόν θησαυρό πού άξίζε^ περισσότερο 
άπό κάθε άλλον κι έ'τσι έ'γεινες καί σαπή· 
ρας μου.

Ό  ψαράς κι ό νεαρός ναυτικός άπό τότε 
έ'ζησαν μαζύ καί κάθε φορά πού έοριχναν τά 
δίχτυα στή θάλασσα τά τραβούσαν γεμάτα.

Ά πό τό 'Ιταλικό:
Μ. ΤΖΕΡΑΚΗ—ΒΛ ΑΣΣΟΠΟ YAOY

κατάπληκτη !
*  5Κ

Διηγοΰνται άκόμη ότι μιά άλλη Σπαρτιά- 
τις όταν έμαθε ότι ό γυιός της έπέστρεφε 
σώος άπό μιά εξοντωτική μάχη, έσπευσε νά 
τοΰ γράψη :

— Φήμη έξυβριστική κυκλοφορεί είς βά
ρος τής τιμής σου, άντιμετώπισε την μέ τό 
μέτωπο υψηλά, ή σκοτώσου !

% *  *
Μιά άλλη βλέποντας είς τήν πολιορκία 

μιάς πόλεως τόν πρωτότοκο γυιό της νά πέ- 
φτη νεκρός, έσπευσε νά φωνάξη !

— Καλέσατε άμέσως τόν μικρότερο γιά 
νά τόν άντικαταστήση.

Λ Π Ο Λ Λ β Μ  Κ Η Ι Λ Ρ Τ € Μ Ι Χ
— Γιατί δέν μάς λές, Άννοϋλα κ ι ’ έσύ 

κανένα δμορφο παραμύ&ι oq.v χη γ ιαγ ιά  ; 
Δεν ξέρεις ; Τί μαθα ίνε ις  λο ιπόν τόσον κα ι- 
go στό σχολείο πον πάς ;

— Στό σχολειό δέ μαθα ίνουν  π α ραμ ύ 
θια, απάντησε περήφανα ή ’Άννα ατά μ ι 
κρά άδελφάκια της, την Κλειώ  και τόν 
Παΰλο

Ό Λάμπης, δ π ιό  μεγάλος αδελφός, 
πού πήγαινε στήν πρώτη Γυμνασ ίου  κ ι* 
ηταν πολυ περήφανος γ ι’ αυτό, έσκασε στά  
γέλια, ευχαριστημένος πον  βρίσκε ευκα ιρ ία  
ΐ’ά δείξη στήν αδελφή του πώς ήξερε π ε 
ρισσότερα ά π ’ αυτήν.

— Αέ μαθα ίνουνε  στό  οχολειό π αραμ ύ 
θια ; Κ α ι βέβαια στό Δημοτικό σχολείο 
πον πηγαίνεις έσύ δέν μαθα ίνουν  τίποτε. 
.Μά γιά ρώτα και μένα. Σ τό  Γυμνάσ ιο , 
μαζί μέ τόσα άλλα, μαθα ίνουμε  και τονς 
αρχαίους ελληνικούς μύθους. Κ α ι  δέν μάς  
τούς λένε μόνο σάν τά παραμ ύθ ια  πού μάς  
Ιέει ή γ ια γ ιά  μάς  εξηγούν και τι θέλουν νά 
πονν. Γ ιατ ί κάθε μύθος, πρέπει νά ξέρε
τε, εχει κα'ιτήν έννοιά του.

— Πές μας  λοιπόν έσύ, Λάμπη, ενα 
μνι9ο αρχαίο. 'Η  'Άννα δέν ξέρει τ ί 
ποτε... πές μας  έσύ... φώναξαν μέ χαρά τά 
μικρά άδελφάκια.

Ό νεαρός μαθητής , κολακευμένος άπό  
τό θρίαμβό τον, άρχισε νά δ ιηγε ίτα ι μέ κα 
θαρή δυνατή φωνή, τή γέννησι τοϋ ’Α
πόλλωνα καί τής Ά ρτέμ ιδος πού ε ίχαν  
μά&ημα κείνη τή μέρα.

— Ό Δίας, ό πατέρας τών θεών καί 
ιών ανθρώπων, αγάπησε μ ιά  πεντάμορφη  
θεά, τή Λητώ καί τήν πήρε γννα ίκα  τον. 
Ή "Ηρα, η πρώτη γυνα ίκα  τοΰ Δία ζήλε
ψε πολύ κ ι ’ άρχισε νά καταδ ιώκη τήν Λ η
τώ. Αυτή τρομαγμένη εφυγέ άπό νησί σέ 
νηοί τοΰ Αιγαίου πελάγονς όταν τέλο; ε
φθασε καί στή Δήλο. Έκεϊ, κατακονρα -  
ομένη πιά, κάθηοε κάτω άπό μ ιά  φο ιν ι
κιά. Ό ιδρώτας έτρεχε ποτάμ ι άπό  to μ έ 
τωπό της κα ί δυνατοί πόνοι άρχιζαν νά  τήν

βασανίζουν. 01 Νύμφες τρέξανε κοντά 
κ ι ’ δλες οί θεές, έκτος άπό τήν "Ηρα, VQ~ 
θαν, σταλμένες άπό τόν Δία κι αρχ ισαν 
νά τής κάνουν χίλιες περ ιπο ιήσε ις . Σε  Αί7° 
ή Λητώ, ή πεντάμορηιη, γέννησε δυό όλ°~ 
ξανθα πα ιδάκ ια  τόν ’Απόλλωνα καί την 
Ά ρτέμ ιδα . 'Ο  κόσμός όλος έλαμψε γύρω κι 
ενα καινούργιο φώς χύθηκε στό νησί. Γ ια 
τί ό Άπόλλωνας ήταν ό ήλιος μέ τις χρυ 
σές αχτίνες καί ή ’Ά ρτεμ ις ή Σελήνη μέ  
τό άσημένιο φώς. Μόλις γεννήθηκε ό 
Α πόλλωνχς δέν περίμενε  ΐ'ά  μεγαλώση, 
σάν τάλλα μωρά, παρά  πήρε άμέσως τόξο 
καί βέλη κ ι ’ άρχισε νά  κυνηγά άγρια θ η 
ρία. Τό ίδ ιο  κ ι ’ ή "Αρτεαις πού κ ι ’ αυ
τή σάν τόν άδελφό της ήταν θεά  του κυ
νηγιού καί καθώς έτρεχε άνάμεσα  στις  Νύμ
φες της ήταν ψηλό ιερη ά π ’ αύτες ενα κε 
φάλι κ ι ’ έσβυνε δλες τις άλλες μέ τήν ό· 
μορφ ιά  τη ς , άκριβώς δπως τό φεγγάρι 
σβύνει μέ τή λάμψ ι του τάστέρια.

Λυτό ήταν δλο' σάς άρεσε;
—Κ άτ ι ξέχασες, ε ϊπε τότε ή ’ Αννα που  

είχε μάθ ε ι  κι αύτή τόν ώρα ΐο  αύτό μύθο  
στό σχολειό της.

— Κ α ί τί ξέχασζ παρακαλώ ; είπε πει
σμωμένος ό Λάμπης.

—Πώς ή Δήλος, πού ήταν πρώτα ενα 
κινητό νησί κ ι ’ έπλεε άπάνω στά κύματα, 
μετά τήν γέννησι τών θεών, έγινε στερεά 
δπως ε ίνα ι σήμερα, κ ι ’ οί "Ελληνες έχτι
σαν έκεϊ ενα περ ίφημο ναό στόν ’Απόλλω
να πού άκόμη καί σήμερα σώζονται τά ε
ρε ίπ ιά  τον

— Καλλίτερα τά ξέρει ή Άννούλα, φ ώ 
ναξαν θρ ιαμβευτ ικά τά μ ικρά  άδελφάκια  
καί ξανασύρθηκαν πάλι κοντά της.

— Τότε κ ι ’ έγώ δέν σάς ξαναλέω άλλη 
φορά παραμύθ ι ε ίπε ό Λάμπης.

— ’Όχι !  όχι !  δέν ξέρει καλλίτερα . . . 
Τό ίδ ιο  τά ξέρετε κ ι ’ οί δυό ε ίπαν τοχε ά- 
δέλφια κ ι ’ αγκάλιασαν καί τό Λάμπη ευχα
ριστημένα.

ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ-ΠΑΠΑΔΑΚΙ



(Συνέχεια άπό τό προηγούμενον)
Δέν έ'μενε άλλο παρά ή πόρτα, μά δέν 

ήταν καί τύ'Ό εύκολο νά είχε φύγη ό λη
στής άπό τήν πόρτα, γιατί ασφαλώς τότε θά 
έπεφτε επάνω στόν πρεσβευτή πού εκείνη 
τήν ώρα έμπαινε στό δωμάτιο τής κόρης του.

Μήπως υπήρχε καμμιά μυστική έςοδος;
Δέν ήταν καί τόσο πιθανόν. Εντούτοις 

ό Ζάκ δέν τό απέκλεισε, γιατί έθυμήθηκε 
ξαφνικά δτι ή πρεσβεία ήταν ενα πολύ πα- 
ληό κτίριο πού είχε κτισθή πρίν άπό τήν 
έπανάστασι τοΰ 1789.

Είχε διαβάσει κάποτε σ’ ένα ιστορικό 
βιβλίο δτι οί έπαναστάται είχαν κυκλώσει 
τό κΐίριο τήν έπομένη τής Βαστίλλης μέ 
τήν πρόθεσι νά αιχμαλωτίσουν τόν κόμητα 
ντ’ Έριαύ, άλλά δέν τόν βρήκαν πουθενά. 
Είχε γίνει άφαντος καί ύστερα άπό χρόνια 
πολλά είχαν μάθει πώς ειχε καταφΰγει στή 
Γερμανία. Δέν κατώρθωσαν ποτέ νά μά
θουν πώς είχε διαφύγει.

"Ολες αύτές οί λεπτομέρειες ξαναρχόταν 
στή σκέψι τοΰ Ζάκ καί συσχέτιζε τήν έξα
φάνισι τοΰ κόμητος μέ τήν έξαφάνισι τής 
Ροζίτας.

Έπλησίασε τό παράθυρο κι’ έκύτταξε στό 
περιβόλι. Δέν είδε παρά τούς αστυνομικούς 
πού εξακολουθούσαν νά έρευνοΰντό έδαφος.

— ’Έχω καιρό, είτε καί άρχισε νά κτυ- 
πά τόν τοίχο μ’ ένα κλειδί ποΰχε στήν τσέ
πη του. Έκτύπησε σέ διάφορες μεριές κι’ 
δταν έφθασε σέ μιά ώρισμένη πλευρά τοΰ 
φάνηκε σάν ν ’ άκουσε ένα ήχο κούφιο.

— Χμ! έμουρμούρισε, έδώ κά'τι τρέχει! ..
Έκτύπησε πιό κάτω, άκουσε τόν ϊδιο

κούφιο ήχο:
— Κι’ έδώ τό ϊδιο, έψιθύρισε. Θά'λεγε 

κανείς πώς στό μέρος αύτό ό τοίχος είναι 
κούφιος. Νάναι φαντασία μου;

Ξανακτύπησε κι’ ένέτεινε τήν προσοχή 
του.

— Δέν υπάρχει αμφιβολία, είπε, είναι 
κούφιος.

Μήπως ήταν έκεΐ ή μυστική δίοδος;
Εξέτασε καλά εκείνο τό μέρος τοΰ τοί

χου μήπως υπήρχε καμμιά σχισμάδα, έσπρω
ξε μ ’ δλη του τή δύναμι. άλλά τίποτε.

’Έσκυψε, έκύτταξε προσεκτικά σπιθαμή 
πρός σπιθαμή καί στό τέλος άνεκάλυψε 
μιά σχισμάδα πού έσχημάτισε ένα μικρό τε
τράγωνο. Έπίεσε μέ δλη του τή δύναμι και 
είδε τότε νά ύποχωρή ολόκληρο τό τετρα- 
γωνάκι καί ν ’ άποκαλύπτη μιά σιδερένια 
λαβή. Τήν έπιασε τήν έγύρισε καί είδε τότε 
μέ μεγάλη του έκπληξι οτι ολόκληρη ή 
πλευρά τοΰ τοίχου ύπεχώρησε καί άφησε 
τόση θέσι, ώστε νά μπορή νά περάση άν
θρωπος.

— Εύρηκα! έφώναξε ό Ζάκ καί μιά καί 
δυό έγλύστρησε μέσα στό άνοιγμα,

— Ά  άπο δώ έβγαλαν τή Ροζίτα, είπε, 
δπως άπό δώ είχε δραπετεύσει ό κόμη; 
ντ’ Έρισύ τό 1789.

Χωρίς νά λάβη τόν κόπον νά κλείση το 
άνοιγμα πίσω του έπροχώρησε μέ τή βοή
θεια τής ηλεκτρικής λαμπίτσας πούχε πάν
τα στήν τσέπη του. ’Έφθασε σέ μιά σκάλα, 
τήν έκατέβηκε, ώδηγοΰσε σ’ ένα υπόγειο 
κ ι’ έκεΐ, βρέθηκε μπροστά σέ μία πόρτα, 
τήν οποία δέν έδίστασε ν ’ άνοιξη.

’Έξαφνα μιά παιδιάστικη φωνή ακούστηκε.
— Μή μοΰ κάνετε κακό, κύριε !
’Έρριξε τό φώς τής λάμπας του πρός τό

μέρος, άπό τό όποιο έρχόταν ή φωνή καί 
είδε τότε ριγμένην σέ μιά παληά ψάθα μιά 
μικρούλα μέ νυκτικό υποκάμισο.

Ή ταν ή Ροζίτα, ή κόρη τοΰ πρεσβευτοϋ.
Ό Ζάκ έπλησίασε καί είπε στή μικρή :
— Μή φοβάσαι, μικροΰλα μου. Είμαι φί

λος έγώ. Πώς ήλθες έδώ;
— Μ’ έφερε ένας κακός άνθρωπος! Μ αρ· 

παξε άπο τό κρεββάτι μου τή νύχτα.
— Καί ποΰ είναι τώρα ;
— Δέν ξέρω. ’Έφυγε καί μοΰ είπε νά μή 

κουνήσω, γιατί θά μέ σκιτώση.
Ό  Ζάκ έπήρε τή μικρή στήν άγκαλιά του 

καί τής είπε :

— ’Έλα μ»ζΰ μου. Θά σέ πάω στόν μπα
μπά σου.

Ή  μικρή δέν έφερε καμμία άντίστασι καί 
στόν δρόμο τής άπηύθηνε διάφορες ερωτή
σεις ό Ζάκ.

— Τόν ξέρεις αύτόν τόν κακό άνθρωπο ;
— Ή ταν σκοτάδια καί δέν τόν είδα καλά. 

Μά μοΰ φάνηκε σάν τόν Μπερναρδίνο.
— Ποιός είναι ό Μπερναρδίνο ;
— Ό καμαριέρης μας.
— Μπά !
"Οταν έφθασαν στό δωμάτιο τής μικρής 

ό Ζάκ άκούμπησε τήν Ροζίτα στό κρεββα- 
τάκι της κι’ ύστερα έβγαλε τό κεφάλι του 
άπό τό παράθυρο κ ι’ έφώναξε :

— Κύριε Μπαλαντέν !
’Έκπληκτος ό άνακριτής καί οί σύντροφοι 

του έσήκωσαν τά κεφάλια τους καί δταν ό 
άνακριτής άνεγνώρισε τόν μικρό ρεπόρτερ 
τοΰ έφώναξε μέ θυμό :

— Τί κάνετε έκει, Ζάκ Ρομπέρ ;
\ — Έκανα τάς έρεύνας μου καί έτελείωσα.

— Πώς μπήκατε ;
— Θά σάς πώ αργότερα, γιά τήν ώρα έ- 

λατε να παραλάβετε τή μικρή, γιατί άνυπο- 
μονεΐ νά ίδή τόν μπαμπά της.

— Τί είπατε ; άνέκραξεν ό πρεσβευτής. 
Ή Ροζίτα !

— Σάς περιμένει στό κρεββατάκι της, έ- 
ξοχοπατε.

Δικαστικό', αστυνομικοί καί ό πρεσβευτής 
εσπευσαν ν ’ άνεβοΰν τή σκάλα καί νά βρε 
θοΰν στό δωμάτιο τής μικρής.

— Ροζίτα ! παιδί μου ! έφώναξε ό πρε
σβευτής κ ι’ έπήρε τή μικρή στήν άγκαλιά 
του.

Ό ανακριτής έν τούτοις δέν έπίστευε είς 
τά μάτια του καί ερώτησε τόν Ζάκ μέ ύφος 
άρκετά αυστηρόν :

— Έπί τέλους, Ζάκ Ρομπέρ, θά μάς έξη- 
γήσετε πού τήν βρήκατε :

— Μέσα έδώ, κύριε άνακριτά, άπήντησέ ν 
ό μικρός μας φίλος, μ’ ένα ειρωνικό χαμό
γελο, δείχνοντας τήν κρύπτη καί αποκαλύ
πτοντας τό μυστικό πού είχε άνακαλύψη.. .

'Ένα επιφώνημα έκπλήξεως καί θαυμα
σμού έβγήκε άπ’ τά στόμ«τα δλων καί δταν 
έτέλειωσε 6 μικρός ρεπόρτερ τή διήγησι του 
έπρόσθεσε-·

— Ά ν  θέλετε νά μάθετε καί ποιος είναι 
ό δράστης είναι ό Μπερναρδίνο, ό καμαριέ
ρης τοΰ κ. πρεσβευτοϋ.

Έστειλαν έναν αστυφύλακα καί έφερε τόν

καμαριέρη πού ήλθε πελιδνός άπό τόν φόβο 
του καί ώμολόγησε άμέσως τήν πράξι του.

— Είχα άνακαλύψει, είπε, τή μυστική δί
οδο έντελώς τυχαίως κι’ αύτή ή άνακάλυ- 
ψ ίς μ’ έκανε νά σκεφθώ ν ’ άπαγάγω τή μι
κρή γιά νά ζητήσω μέ άνώνυμο γράμμα άπό 
τόν πατέρα της 100 χιλιάδες φράγκα.

Τήν ίδια στιγμή ό Ζάκ έφευγε χωρίς νά 
•γίνη άντιληπτός γιά νά τρέξη νά γράψη τό· 
άρθρο του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ 
Ή  ούλληψ ις  τ ο ν  Τ ζ ϊμ  Γ ου ΐλ αο ν

Ό  Ζάκ καθόταν μπροστά στό γραφείο 
του κ ι’ έκύτταζε τό ταβάνι βυθισμένος σέ 
σκέψεις δταν έμπήκε έξαφνα ό Διευθυντής 
του καί τοΰ έφώναξε κτυπώντας τον στόν 
ώμο.

— Δέν βρήκες τίποτα καλλίτερο νά κάνης 
σήμερα παρά νά κυττάς τό ταβάνι;

— Μά, κύριε διευθυντά, άπήντησεν ό-

νεαρός μας φίλος, είμαι βουτηγμένος στή 
δουλειά.

— ’Ά  ναί; δέν θά τώλεγε κανείς βλέπον- 
τάς σε.

— Καμμιά φορά τά φαινόμενα άπατοΰν. 
Αύτή τή στιγμή σκέπτομαι καί τό νά σκέ
πτεται κανείς είναι δουλειά.

— Δέν έχεις πολύ άδικο. Καί μποροΰμε 
νά μάθωμε τί σκέπτεσαι;

— Τόν Τζίμ Γουΐλσον.
'Ο Διευθυντής τινάχτηκε
— Είχες νέα του; έρώτησε.
— ’Όχι ύστερά άπό τό τελευταίο του 

κόλπο στή Γενεύη. Θυμάστε, κ. Διευθυντά;



Τ ά ω α ι ρ ν ί  δ ι α  ζ ή ς  5 ϊ ι j n g
Τό ά'λλο απόγευμα ή νταντά τής Λιλή; 

τής λέει :
— Σήμερα θά περάσωμε νά πάρωμε τούς 

φίλου; σου, τήν Άννοϋλα καί τόν Πετράκη, 
καί θά κατεβοΰμε στό Φάληρο.

— Τί χαρά! φωνάζει ή Λιλή, θά πάρω 
μαζύ τό καραβάκι μου γιά νά τό ρίξω στή 
θάλασσα.

’Έτσι κι’ έγεινε, καί μιά ώρα αργότερα ή 
νταντά καί τά τρία παιδάκια, κατέβαιναν μέ 
τό τράμ, στό Παληό Φάληρο.

Ή  Λιλή κρατούσε στήν αγκαλιά της τό 
δμοργο καραβάκι της μέ τά κάτασπρα πα
νιά του, ή Άννοϋλα μιά μικρούλα βενζινά
κατο πού κουρδιζόταν κι’ έτρεχε έπάνω στό 
νερό, κ ι’ ό ΓΙετράκης, ένα μικρό όλόσταχτο 
άντιτορπιλικό.

— Γλέντι πού θά κάνουμε σήμερα, παι
διά, έλεγε ή Λιλή. Νά δοΰμε, βάζω στοίχη
μα πώς τό καραβάκι μου θά βάλη κάτω τίς 
μηχανές σας.

— Δέν το πιστεύω, φώναξε ό Πετράκης, 
τό άντιτορπιλικό μου τρέχει σάν σωστό πο
λεμικό καράβι.

— Αύτό πού σάς λέω, έπανέλαβε ή Λιλή, 
γιατί διαφορετικά, αλλοίμονο του στό καρα
φάκι μου, δέν θά τ’ άφήσω κατάρτι γερό.

Τό καραβάκι ακούοντας αύτά τά λόγια 
τέντωνε τά πανάκια του.

— ’Ά  έτσι είσαι σκέφθηκε, τώρα νά δής 
τ ί θά σοΰ φτιάξω.

Σέ λίγο ή Λιλή μέ τούς φίλους' της βρι
σκόταν στήν άκρογυαλιά τοϋ Παλαιού Φα
λήρου, κι’ ένώ ή νταντά μέ τό πλέξιμο της 
είχε καθήσει σ ’ ένα βραχάκι καί παρακο
λουθούσε άπό μακρυά τά παιδιά, ή Λιλή, ή 
Άννοϋλα κ ι’ ό Πετράκης τρέξανε κοντά στή 
θάλασσα γιά νά ρίξουν μέσα τά καράβια τους.

'Η  Άννοϋλα κι’ ό Πετράκης σάν καλά 
καί φρόνιμα παιδάκια πού ήσαν άκούμπη- 
<ϊαν μέ προσοχή δ ένας τήν βενζινάκατο κ ι’ 
δ άλλος τό άντιτορπιλικό του έπάνω στό νερό

καί κρατώντας τα μ’ ένα σπάγγο τά έβλε
παν νά κυλούνε σιγά-σιγά έπάνω στά κύματα.

Ή  Λιλή ό'μως ανυπόμονη καί άτσαλη κα· 
θώς ήταν βλέποντας πώς τό καραβάκι της 
έμενε πιό πίσω άπό τάλλα, γιατί τό αεράκι 
πού φύσαγε δέν έφούσκωνε άρκετά τά πα·

νιά του, άρχισε νά τό τραβάη άπότομα, και 
φουρκισμένη νά θυμώνη μαζύ του.

— Στάσου, στάσου, σκεπτότανε τό καρα
βάκι, άς δυναμώση λίγο τό άγέρι καί σοΰ 
δείχνω εγώ.

Δέν πρόφθασε καλά, καλά νά τελειώβ

τή σκέψι του κι’ ένας άνεμος δυνατός ση
κώνεται. Τά πανάκια τοΰ καραβιού φου
σκώνουν, φουσκώνουν, καί τό καλό μας τό 
καραβάκι, με υπερηφάνεια αρχίζει νά σχίζη 
τά κύματα.

Ό σπάγγος ξετλυγίεται δλος άπό τά χέρια 
τής Λιλής

Η Λιλή σκαλώνει σ’ έ'να βραχάκι, προ
σπαθεί νά τόν κρατήση, μά τό καράβι μας 
πού ωρκίσθηκε νά έκδικηθή βάζει δλη του 
τη δυναμι κι’ ώσπου ή Αιλή νά καταλάβη 
τΐ τής γινότανε, τά χέρια της ξεγλυστράνε, 
ξεφεύγουν άπ’ τό βράχο καί μιά καί δυό 
ή φιλεναδούλα μας βρίσκεται μέσα στή θά
λασσα.

Η Αννοϋλα κι’ ό Πετράκης τρομαγμένοι 
τρέχουν νά βοηθήσουν τή φίλη τους, καί μέ 
τα πολλά κατορθώνουν νά τήν τραβήξουνε 
εξω.

| 'Η Λιλή τώρα στάζει ολόκληρη σάν κα
νένα ποτιστήρι. Πάει τό καινούριο της φό
ρεμα, πάνε τά λουστρίνια της παπουτσάκια, 
και τά μαλλιά της κρέμουνται μουσκεμένα 
νυρα> άπό τό κατσουφιασμένο της προσω- 
πόκι.

^ Ή νταντά τήν μαλώνει καί χωρίς πολλά 
πολλά αναγγέλλει πως πρέπει νά γυρίσουν 
αμέσως στό σπίτι.

Ετσι και γίνεται, καί μόλις φί)άνουν στό 
σπίτι την βάζουν άμέσως στό κρεββάτι γιά 
νά συνέλθη άπό τό μούσκεμα πούπαθε.

diaiδικό 3 ΐνεϋμα
Ο καθηγητής·. Ποια δόντια φυτρώνουν 

τελευταία;
Ο Γ ια ννάκη ς :  Τά ψεύτικα, κύριε κα

ί θηγητά.

| Ή δασκάλισσα εξηγεί στήν Έλενίτσα πού 
είναι εννέα χρόνων τόν μύθο «Ό  λύκοο 

: καί τάρνί.
[ —Βλεπεις, 'Ελενίτσα, άν τάρνάκι ήταν 
φρόνιμο, ό λύκος δέν θά τώτρωγε.

| —“Οχι βέβαια, λέει ή Έλενίτσα, θά τό 
τρώγαμε ίμεΐς.

( Δυο κοριτσάκια βρίσκονται στήν έξοχή, 
καί βλέπουν δυό άγελάδες μιά μαύρη καί 
μιά άσπρη πού βόσκουν στό χορτάρι..

—Βλεπεις λέει ή μιά κοπελλ'τσα στή φίλη 
της, αύτές τίς δυο άγελάδες;

— Τίς βλέπω, βέβαια, καί ά μαύτό;
— Νά, ή άσπρη μάς δίνει γάλα, καί ή 

μαύρη καφέ !

Ο πατέρας, ή μητέρα καί ό μικρός Μί- 
μης μπαίνουν σ’ έ'να ζυθεστιατόριο.

— Γκαρσόν, δύο, μπύρες, φωνάζει, ό 
πατέρας.

Καί ό μικρός Μίμης:
— Μπαμπά γιατί δέ λές νά φέρουν κάτι 

καί τής μαμάς;
* * *

Ή  θ ε ία :  Κωστάκη, σοϋ απαγόρευα) νά 
σέρνεσαι έτσι χάμω!

Ό  Κ ω στάκη ς :  Μά θεία μου παίζομε, καί 
ύποτίθεται πώς είμαι ένας ερυθρόδερμος!

Ή  θ ε ία :  Καί οί ερυθρόδερμοι άκόμη 
ύπακούουν στή θεία τους.

Ό  Κ ω ατάκη ς  : 'Υποτίθεται πώς είμαι 
ένας έρυθρόδερμος πού δέν έχει θεία . . .

‘Η μ α μ ά  : Ά ν  μοϋ ύποσχεθής Ά μαλί- 
τσα πώ ; δέν θάξαναπήςαύτή τήν κακή λ έξι 
θά σοΰ δά)σω μιά πάστα.

Ά μ αλ ίτ α α  : Ξέρω μιά άλλη πού άξίζει 
δυό πάστες, ώστε αν θέλη; εκείνην νά μήν 
ξαναπώ.

‘Η μαμ ά  : Γιατί κλαϊς Ρηνοϋλα ;
— Νά ό Γιώργος φταίει.
— Τί σούκανε;

—’Ήθελα νά τόν χτυπήσω, κι’ έκεΐνος έ- · 
σκντ(>ε, κι’ έγώ χτύπησα το χέρι μου σιόν 
τοίχο.

* * *
Οί γονείς τίς Άννούλας έχουν μερικούς 

προσκαλεσμένους στό πρόγευμα, κ ι’ επειδή 
ή Άννοϋλα εκείνη τήν ημέρα έχει τά γενέ- 
ι^λια της τής επιτρέπουν νά καθήση κι’ αυ
τή στό τραπέζι.

’Έξαφνα ένώ ή μαμά της σερβίρεται τήν 
σ ιλάτα ή Άννοϋλα φωνάζει:

— Μαμά!
— Σιωπή, τής λέει ή μαμά της, τά μικρά 

κοριτσάκια δέν μιλούν στό τραπέζι
"Οταν τό πρόγευμα τελείωσε ή μαμά ρω

τά τήν Άννοϋλα.
— Τί ήθελες νά μοΰ πής δταν μ’ έφώ- 

ναξες;
— Πολύ άργά τιόρα, μαμά μου, ήταν μιά 

μυίγα στή σαλάτα σου, καί τήν έφαγες.



S Y N E F T A S I A  ΤΙ

£ζοχαβμος
Ή  μέρα ε ίνα ι θαυμασία. Ου

ρανός καταγάλανο; άπό πόνοι 
μου.'δένδρα καταπράσινα καί 
λουλούδια πολύχρωμα γύρω μου. 
Ό  μεγάλο; βασιληάς τής φύσε.ως 
καθισμένος στό λαμπρό του αρ- 
μα στέλνει στή γή τις λαμπρές 
του αχτίδες πού ζωογονούν τά 
πάντα. Καθισμένη σ' ενα σκιε
ρό μέρο; απολαμβάνω μέ θαυ
μασμό τό μεγαλείο τής φύσεω;. 
Ό  νοΰς μου πετά σέ δάση κα- 
ταπρόσινα μέ τρεχούμενα καθά
ρια νερά έχει πού η φυσις δέν 
ταράζεται άπό άνθρώπινες φω 
νές καί μέριμνες έκεϊ πού βασι
λεύει ή ησυχία—αν μπορεί κα 
νείς νά πή πώς βασιλεύει η η
συχία έκεϊ πού κάθε στιγμή τό 
δάσος ταράζβτα· άπό τις φωνές 
κάποιου άγριμιοϋκαί πού χίλιων 
ειδών κελαϊδήιιατα άντηχούν 
στόν άέρα. "Έξαφνα μερικές 
πεταλούδες, άλλες άσπρες καί 
άλλες πολύχρωμες πού έρχονται 
ποιός ξέρει άπό ποΰ, καί ποΰ 
στβίνουν ενα τρβλλό χορό γύρω 
άπό τά πολύχρωμα λουλούδια 
μέ βγάζουν γιά  λίγο άπό τις 
σκέψεις μου. Παρακολουθώ γιά 
λίγο τά τρελλά παιχνίδια τους 
καί σχέπτομαι: «τΐ κρΐιια νά ε ίνα ι 
ή ζωή σας τόσο μικρή αίθέριεο 
■ψυχούλες τών λουλουδιών»!

«Μικρές, α ιθέρ ιε:, λεπτές, 
άσπρες καί πολύχρωμες πετα- 
λουΜτσες, πού περνάτε τή ζωή 
σπς μέσα στά πολύχρωμα λου
λούδια, πόσο σάς ζηλεύω. 
Ναί, σάς ζηλεύω, γιατί περνάτε 
τόν καιρό σας στήνοντας τρελ- 
λού: χορούς «α ί παίζοντας μέ 
τ ’ άγνά καί πανόμορφα λουλού
δια. Καμμιά ά π 'τ ίς  άνθρώπινες 
έννοιες δέν ταράζει τήν ευτυχία 
σας- πετάτε ξένοιαστες στούς 
κάμπους, στοΰ; κήπους καί παν
τού δπου βρίσκονται λουλούδια, 
ώσπου νά πέσετε στά νύχια κά
ποιου πουλιού καί νά τελείωση ή 
μικρή ζο.)ή σας. Λεπρές, α ιθ έ
ριες, μικροϋλε: πεταλουδίτσες,
σά ; ζηλεύω άλλά καί σά ; άγαπώ, 
δπως άγαπώ καί τά πανόμορφα 
λουλούδια».

Α ικατερ ίνη  Σ. Σβορώνου

Τδ καναρίνι
Κλεισμένο μέσα σέ κλουβάκι 
δλη τή μέρα κελαδεΐ 
δίχως πόνο, δίχως φαρμάκι, 
τό κιτρινόπτερο πουλί.

*
Γλυκό ναί τό κελάδημά του. 
Ευχαριστεί κάθε ψυχή,
Καί τό δίνει μέ τήν καρδιά του 
τό κιτρινόπτερο πουλί.

&
Κι’ δταν ή νύχτα θά πλάκωση 
Τό δμορφο καναρινάκι 
ζητώντας ησυχία τόση 
θά κοιμηθή στό καλαμάκι,

Α. Μ ακρυ γ ιά ν νη ς

Τδάρροκήαιΐο
ζών 3 ή  τιλιών

Ποιος βίναι έχβΐνος που θά  έπι- 
σκεφθή, τό δροσόλουστο τοϋτο χω
ρίο τοϋ Πηλίου, και δέν θά επί
σ κ ε ψ ή  τό άγροκήπιόν του; Κ α 
νείς! Γιατί; Απλούστατον. Διότι, 
χωμένο στά δένδρα, με τα τοσα 
χαρίσματα του, θα τοϋ χαρίση στιγ
μές άφαντάστου εΰχαριστήσεως.

'Ιδρύθηκε σέ κοινωτικό χώρο, 
στη θέσι «'Αγία Π α ρ α σ κ ε υ ή τ ό  
1,927.

Στό άνώτατον βόρρειον βίκοον 
του, εΐναι μια βρυσούλα, πον <5ρο- 
σίξει τον κά&ε επισκέπτη του. Στην 
αρχή, ήταν απλώς μιά πηγή, ποΰ 
κανείς δεν της εδινε αημαοία. cO κ. 
Στάης δμως τήν έδιόοϋωοε, τήν 
εχαμι μια βρνοονλα, πι>ΰ τραβα 
σάν μαγνήτης, τόν επισκέπτη.

Στό μέσον άκριβώς, ενα ολόλευ
κο σπιτάκι δπου κατοικεί ο κ. 
Διευθυντής του, μοιάζει μέ νυφοϋλα 
στολισμένη.

Στό δεξιό τέλος άκρο του, είναι 
μιά έκκλησοϋλα ή «*Αγια Παρα
σκευή» που εορτάζει καθε χρόνο 
στις 26 *.Ιουλίου οπότε γίνεται στις 
Μηλιές τό μεγαλύτερο πανηγϋρι 
άπ' δσα γίνονται ατό Πήλιο.

‘ Ο διευθυντής τ ου, σάν ερωτευ
μένος μέ τη φύσι, φροντίζει πολυ 
γ ι* αύτό.

Ά λλ* δμως, δπως τό κάθε τι 
εχει τό μειονέκτημα του, ετσι κι 
αύτό. Τό μειονέκτημά του πού είναι 
ενα και μόνον, εΐναι δτι βρίσκεται 
κάπως παράμερα . Διότι ̂ η ‘ Αγια 
Παρασκευή, πρέπει νά ξέρετε, ε ί 
ναι τό άκρον *οϋ χωριοϋ. Τα τοσα 
δμως χαρίσματα εξουδετερώνουν 
κ ι ’ αύιό, κι ετσι τό άγροκήπιο δέν 
ύστεοει σέ τίποτε.

" Ά π ο σ τ .  Ε. Μ ακρυ γ ιά ν νη ς

[ASN ΜΑΣ
‘Ο αφελής 2)ήμαρχος

Κάποτε ό βασιλεύς Γεώργιο; 
έπεσκέφθη τόν δήμαρχο ενός 
χωριού. Έκάθησαν στή σάλα το» 
δημάρχου καί άρχισαν νά μι 
λοΰ'1 γιά διάφορα πράγματα.

Ό  δήμαρχο; επειδή εύρίσκειο 
μπροσιά σέ βασιληά έ'κρινε καλο 
νά μιλάη στήν καθαρεύουιΜι 
δπως πράγματι κάνου» πολλοί 
προκειμένου νά μιλήσουν σ’ ένα 
επίσημο πρόσωπο.

“Η γλώσσα του δμως μιιερ- 
δβυόταν, καί δ βασιλεύς τοΐ 
λέγει: «Μίλησε, άγαπητέ μου δή
μαρχε, στή, γλώσσα σου.» Tote 
ό δήμαρχος μέ αφέλεια βγάζει 
τήν γλώσσα του καί δ βασιλεύ; 
ξεκαρδίζεται στά γέλοια και 
τοϋ λέει:«ΕΙσαι πολύ χονδρός» 
(δηλ. στά ήθη).

Καί ό δήμαρχος:«Ποϋ νά life 
καί τόν άδελφό μου τόν Μήτρο 
νά !»  καί ανοίγει τά χέρια το», 
δ ιάπλα τα  δβίχνων πόσο χονδρό;! 
βΧναι δ άδελφό: του. I

Ν. Ώρολογόπουλος  I

2>ική ζου δουλειά.■■
’Ένας *Άγγλος λόρδος πρόοτΟ̂ ι | 

τον αμαξά τον νά πάη στο γειτονι
κά χωριό νά τον άγοράοη άφρόγιιΐ^ 
ά λ λ ’ αντος άονήϋηκε.  ̂ ( 1

— Αυτή εΐναι δουλειά τών | 
ρετριών, είπε με άγανάκτησι. ^

-— Και ή δική οον δ ονλεία πιο 
εΐναι φώναξε ό κύριός τον... I

— Νά περιποιοΰμαι τά I 
νά τά ζεύω και νά οδηγώ το I

— Σωστά είπεν ό λόρδος. Λοι·| 
πον Τζών ζέψε τά αλόγα or’ ά,κ«ί''| 
ϋ·’ άνεβή ή υπηρέτρια και ι(*| 
πας ν' άγοράοη αφρόγαλα. _

Ή  διαταγή δεν επερνε 
οι κα'ι ό άμαξας άναγκάα9ηκε 
την εκτέλεση.

Βλάσ ιος  ΜακρυκώστΛ;

3 ΐα ιδ ικ η  αφέλεια
Ό  Άνδρέας πέρνει τό ·ψ®Μ 

πού τοΰ δίνει ή μητέρα του, «ι 
άρχίζει νά τρέχη μέσα στόν ηλιο.1 

ί Η μ η τ έ ρ α .— Παιδί μου, είΜ] 
στά καλά σου, δέν καθεσαι ν»Ι 
φας μέ τήν ησυχία σου τό ψΜ 
μάκι σου ! J

‘ Ο Ά νδρέας .—Δέν βί*εο Μ·Ι 
τέρας πώς πρέπει νά τρώμε »Γ 
ψωμί μας μέ τόν ιδρώτα τοϋ πρΗ
σο<που μας ;

Κ όρη  τών ΆνΙτεων

£ζον κηωο. ..
Γύρω στό κήπο τά λουλούδια μυρω- 

[ μένα
οχορποϋν τό μυροβόλο άρωμά τους 
*cu τά παιδάκια τά μικρά πιό ζα- 

[λισμένα
j γνρω ξανοίγουν στά τρελλά ξεφω- 

[νητά τους.
I  - χ  χ  χ
[ Τριαντάφυλλ' άνοιγμά, βιόλες πανσέ-

[ &εςμελίσσια, πεταλούδες σάν τρελλά 
πετοϋν κ ι* άπομιζοϋν τούς μενεξέδες 
hi si ν' τών μικρών παιδιών τά γέ- 

[λ ια  πιό πολλά
I , X X XΚαι τά πουλιά μ εσ ’ τών δεντριών 

[τ ις  φυλωσσιές 
χρνμμένα τραγουδάκια τιτιβίζουν 

\ ολόγυρα κυλιοϋνται στις πρασιές 
; ηηδοννε τά παιδιά και ξεφωνίζουν 

'Ελ. Σ π υ ρ ο π ο ύ λ ο υ

; ‘HfC μακροβιότης
zwv άρχαίων σοφών

| Οί αρχαίοι σοφοί καί ποιηται και 
επιστήμονες ζοϋσαν καθώς άποδει- 

[ χννει ή άκόλουθος στατιστική και 
| Jii&aivav πολύ γέροι. 6 Ο Ζήνων α
ί ηέ&ανε 102 έτών, ό Διογένης 90, 
I # Ιπποκράτης 99. 6 μαθηματικός 
\ * Αρχιμήδης έφονεύθη 75 έτών. ό 
 ̂ Πλάτων άπέθανε 72 ετών, ο Γορ- 
 ̂γίας 107, ό Ίσσοκράτης 98, ό Σο- 
Ιφοκλής 90, ό Πίνδαρος 84 και ό 

Σιιιωνίδης 90.
Ολοι ένεξαιρέτως εως τό τελευ- 

ταΐον έτος τής ζωής των είργάζοντο 
m  έγραφαν.

Βλάσιος I. Μαχφνκώστας

Ζό ίΰρωι
Ή νύχτα πιά πέρασε, τά άστέ

ρια και ή Σελήνη χάθηκαν, και ή 
ανατολή άρχισε να ροδίζη.

Β Οί πετεινοί λαλούν άκόμη και τά 
πουλάκια κελαϊδονν γλυκά. 

ι Καί να σέ λίγο ο ήλιος πού άνα- 
ί Τί/.ε/.
1 *Ωραΐος, καταστρόγγυλος, κατα- 
κόκκινος κα'ι λαμπρός. 
λ *Ολοι οί άνθρωποι ξυπνοϋν και 

[ΙίκοΰρασΓΟί δπως είναι πηγαίνουν 
οτη δουλειά τους.

I Και τά πουλάκια έχουν ξυπνήσει 
| καί τρέχουν πέρα δόθε ψάχνοντας 
>α βροϋν τροφή.
, Τό πρωΐ δλοι είναι χαρούμενοι 

tal εργάζονται μέ δρεξιν. Γ  ι * αύτό 
%αί οί μαθητα'ι πρέπει νά είναι 
πάντα πρωϊνοί.

Λ αμ ιω τά κη

Η Π Η Λ Η  ΚΑΛΟΝ ΠΡΑΖΐΟΝ
Τδ γαϊδουράκι κι δ

3Cwezavzhq
Καθόμουνα μέ δυό φίλους μου 

σ’ ένα καφενεδάκι τοΰ χωριοΰ 
καί κουβεντιάζαμε.

Τήν κουβέντα μας δμως rrjv 
έκοψε ένα γαϊδουράκι, πού περ
νούσε γκαρίζοντας, έπειδή δυό 
παιδιά ώς τριών χρόνων τό κτυ- 
ποΰσαν μέ κάτι ξύλα καί δια
σκέδαζαν πού δέ μπορούσε νά 
φύγη, γιατί ό νοικοκύρης του 
τοΰχε δεμένα τά μπροστινά πό
δια.

Ώ ς πού νά σηκωθούμε, γιά 
νά γλυτώσουμε τό γαϊδουράκι 
άπ ’ τ ’ άνριο ξυλοκόπημα, δ Κω
σταντής,ένα χωριατόπουλό 6 χρό- 
ν ίιν, είχε πιά σταματήση τά δυό 
παιδιά, τούς πήρε τά ξύλτ, τά 
πέταξε μακρυά κι’ έτσι ελευθ έ
ρωσε τό κακόμοιρο τό γαϊδου
ράκι.

"Ολοι όσοι είδαν τή πράξι 
αύτή τοϋ μικρού Κωσταντή τοϋ 
ε ίπαν «Μπράβο» καί δυό τρεις 
φωνές ακούστηκαν μαζί «Φέρ- 
του ένα λουκοΰμι>.

"Ετσι δ Κωνσταντής έλαββ ή- 
θική καί υλική, αμοιβή γιά τό 
καλό πού έκαμε.

Ν. Ε. Π. 

Τά ’έΤΙνδρακωρυχεϊα
'οΤίλιδ ερίου

Στά βορειοδυτικά τοϋ χωριοϋ 
μου βρίσκονται τά ανθρακωρυχεία 
τοϋ Άλιβερίου, πού εΐναι ό μεγα- 
λείτερος πλοϋτος οχι μόνον τοΰ χω- 
ριοϋ, άλλά ολοκλήρου τοϋ Δήμου 
Ταμυνέων.

Σ ’δλα τά γύρω χωριά και στό 
δικό μου δουλεύουν 450 εργάτες 
και εργάτριες και βοηθούν 60—70 
παιδιά.

Τό κάρβουνο μεταφέρεται στήν 
παραλία άπό 4 άτμομηχανές πού 
ή κάθε μιά εχει 20 βαγόνια και 
τρεις μεγάλες μαούνες τό μεταφέ
ρουν ύστερα στά πλοία.

eH κοινότης Άλιβερίου μέ τή 
βοήθεια τής 'Εταιρείας ’Ανθρακω
ρυχείων ίδρυσε τό τμήμα ύδοεύσε- 
ως πού φροντίζει γιά τήν ύδρευσι 
τοϋ χωριοϋ μας.

Κοντά στά άνθρακωρυχεϊα εύρί- 
σκονται τά γραφικά χωριά , °Αγιος 
Λουκάς, 'Άγιος Ίωάιψης και Κου- 
στ ουμάλου.

Έ λπ ιδ ο φ ό ρ ο ς  Νέος

9\ύχζα
’Απλώθηκε παντού γαλήνη 
ή νύχτα πρόβαλε γοργή 
Στήν άνθισμένη της τήν κλίνη 
αποκοιμήθηκε ή γή.

Στο κοίμισμα της έχει πάρει 
γιά καντηλάκι φωτεινό 
Τ' ώχρό κι ’ άκοιμητο φεγγάρι 
πού κρέμεται στόν ουρανό...

Μ ίκυ Μάους

έ/ΐαιόικο y i j j i o
Ό δάσκαλος .—Δέκα πλήν δέκα·,
*0 μα&ητής ..................................
Ό  δά σκαλο ς .—'Όταν εχης στήν 

τσέπη οον μιά δεκάρα καί τήν χά
σης, τι &ά εχης στήν τσέπη οον;

Ό  μ,αϋ-ητής. — Μιά τρύπα...
X X X

Ή  μητέρα .  — Πρέπει νά τρως 
σπανάκι, παιδί μον, γιατί εχει οί-'' 
δερο.

Ό  Γ ια ν ν ά κ ις .— Γ ι ’ αύτό μητέ
ρα βρήκα μέσα. ενα καρφί;

X X X
Ή  γ ια γ ιά .— Κωστάκη. μήν τρέ

χεις ετσι ϋ·ά χαλάσης τά παπούτσια  
οον.

Κ ω σ τά κ η ; ,  — Τότε νά xaihjOO),
Ή  γ ια γ ιά  —Πρόσεξε, πρόσεξε! 

$ά τοαλακώσης τό παντελονάκι οον.
Λ α μ ιω τά κ η

— ’Αλήθεια, μαμάκα πώ : ό 
Θεός μάς έπλασε δλους άπό 
χώμα;

— ’ Αλήθεια, παιδί μου.
— Μά τότε οί άραπάδες γιατί 

έχουν τέτοιο χρώμα; Μήπως τούς 
έπλασε μέ καρβουνόσκονϊ;

”Αλκιμος
* * *

Ή  Μαμά ρωτά τόν Τοτό:
— Π ώ; λέγεται ή κάτοικος τής 

Γερμανίαο;
=  Γερμανίδα
— Καί δ κάτοικος;
— Γερμανίδος.

* * *
Διδάσκαλος. —Πώς λέγεται δ 

σκύλος πού φ υ ίά ε ι τή μάντρα;
Μαθητής. —Αρχιμανδρίτης.

Φασουλης
* * *

Πίπης. —Ά ! μιά γάτα μ’ ένα 
μάτι!

Γιώργος. —Ό χ ι καλέ, τό έχει 
κλειστό τό άλλο.

Βέρα Χ ουτζοϋμη
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3Υΐεζα}ύ μας
’Αγαπητά μου παιδιά,

*Αθρόα καθημερινώς καταφθα- 
νουν οτά γραφεία τοϋ περιοδικού 
οας γράμματα ενθουσιαστικά γιά 
Τά «‘Ελληνόπουλα».

Γ ι ’ αυτό και ή διεύθυνσίς τον 
αποφάσισε νά δημοσίευση σ αν το 
τό φύλλο μερικά α π ’ αυτα .

Μεταξύ δμως τών άλλων ενας 
άπο τούς καλούς μας φίλους μας 
κάμνει μιά πρότασι , πού σπενδου- 
με νά σας την γνωρίσω με γιά να 
μας πητε και σεΐς πώς την κρίνε- 
τε κ ι * αν την βρίσκετε καλή να 
σπεύσετε νά τήν εφαρμόσετε.

Μάς προτείνει δηλαδή να άναλα- 
βονμε χήν πρωτοβουλία τοϋ σχη- 
ματ ί ο  μοϋ σέ κάθε πόλι τής ‘ Ελ
λάδος ενός Παιδικού * Ομιλον, νπό 
τήν έπωννμίαν «Τα 1 Ελληνόπουλα '».

Ό  "Ομιλος αυτός θα εχη ώς 
πρώτη τον μέριμνα νά σνσφιχθη 
γύρω άπό τό cομόννμο περιοδικό, 
τό όποιον #ά άντιτροσωπεύη τα 
Ιδανικά του, νά σνσκενθή γιά τήν 
μεγαλειτέρα τον έξάπλωσι στήν 
κάθε πόλι νά σνντελέση σιήν έπι- 
κράτησί τον, και ετσι έχοντας ώς 
δογανό τον ενα περιοδικο, τοϋ ο
ποίον ή διάδοσις καθημερινώς■ θά 
ανξάνη και θά είναι ή πιστή απή- 
χηοις κάθε αξιέπαινης φιλοδοξίας 
τον, νά επιδίωξη και τήν ιδια του 
ποόοδο, προοελχύοντας καθημερι-  
ιώ ς νέονς φίλον ς κοι καταστρωνον- 
τας τ ί ;  βάσεις ενός πρωτνπσν Παι
δικού ’ Ομίλου.

Αύτά μας γράφει ό φίλος μας 
καί ή Ιδέα του μά;  φαίνεται πολυ 
πρωτότυπη καί άξια να την συζη
τήσω με.

Πώς ί)ά μπορούσε τώρα νά γίνη 
μιά τέτοια άρχή;

'Ίσως ώς έξης:
'Όποιος άπό οά;  θέλει να ανα- 

λάβη στόν τόπο του τήν πρωτο
βουλία μιάς τέτοιας όργανώσεως, 
{>ά μποροΰσε νά μά ;  τό γράψη , 
καθαρογράφοντας τό ονομά του 
καί τήν διεν&ννσί τον.

Έμεΐς &ά αναγράφαμε τό ονομά 
τον ατό περιοδικά μας καί οί λοι
ποί άναγνώσται μας τής ιδίας πό- 
λεως ΰά ήξενραν ok ποιόν »ά άπο-

ταν&οϋν γιά χά αυακευι^ονν για τον 
σχηματισμό ιού Παιδικού Ομιλον .̂

"Αν βλέπετε σεΐς τίποτε καλλί
τερο περιμένομε νά μά ;  τό γράψετε 
καί γενικώς νά μάς πήτε τήν γνώμη 
σας.

Ή  φ ίλ η  σας

'SK d J J n J o y o a p i a  μ α ς
Ί ω ά ν ν η ν  Μ ω ρα ΐτην .  Σ’ εύχα- 

ριστοΰμε γιά τά καλά σου λόγια 
καί γ ιά  τις ένέργβιβς πού μας 
υπόσχεσαι. Τήν τρίμηνον συν
δρομήν σου έλάβαμε καί σέ ένε- 
γράψαμε συνδρομητή.

Δ ιονύσιον Κ αλλ ιβω καν ,  Αι 
λύσβις σου έλήφθησαν ναι θά 
ληφθοΰν ύπ ’ δψιν.

Φιλώταν Γιάκ·αν. Μέ χαρά σέ 
είδαμε νά προσχωρή: «αί σύ στήν 
κίνησι τοΰ περιοδικού μας και 
σ’ εΰχαριστοϋμε γιά  τήν συνερ
γασία σου.

Ν ικόλαον X. ’Ωρολογόπουλον.  
ΟΙ τακτικές ειδήσεις σου καί τά 
καλά σου πάντα λόγια μάς είνα ι 
εξαιρετικά προσφιλή. Σέ θεω 
ρούμε ένα άπό τούς πιό πιστούς 
μας φίλους.

Μ. Γρηγορ ιάδην .  "Ωστε λοι
πόν θά ήθελε; «Τά Ελληνό
πουλα» νά ήσαν εβδομαδιαία; 
Μέ τόν καιρό μπορεί κ ι’ αυτό 
νά γίνη· Γιά τήν ώρα δμω_ πρέ
πει νά πριχωροΰμε μέ μεγάλη 
σύνεσι, ώστε νά βξασφαλίσωμε 
στό περιοδικό σας πού τόσο ά- 
γαπά ιε μιά εκδοσι φροντισμένη 
καί άνελλειπή.

Π ετρούλαν Χ ρηστοδήμου .  Μέ 
χαρά σέ ένεγράψαμε συνδρομή · 
τρια, δσο γιά  τήν συνεργασία 
σου, διάβασε τίς λβπτοιιέρειες 
στά πρώτα μας φύλλα. Θά σοΰ 
βγκρίνωμε έ'να άπό τά ψευδώνυ
μο πού μάς έσιειλες πρέπει ομως 
προηγουμένως νά λαβωμε τό δ ι
καίωμα έγκρίσεως.

Πάνον Σ τοατηγέα .  Μέ χαρά

σέ συγκαταλέγομε βίς το έξης 
μειαξύ τών πιστών μας φίλων. 
Τά τεύχη πού μάς ζήτησες ι- 
σπβύσαμβ νά ποΰ τα στείλοψβ 
κι* ελπίζομε νά τά έλαβε:. Την 
επιταγή σου ελαβαμε και σ ευ- 
χαριστοΰμε. "Οσον αφορά τας 
ένεργείας σου μή ξεχασης να ■ 
λάβης ύπ ’ δψει σου δτι καη
δ έ κ α  σ υ ν δ ρ ο μ έ ς  έ ξ υ π α κ ο ύ ο υ ν  μι»
συνδρομή δωρεάν, προσπαυηο» 
λοιπόν νά τήν άποκτήσης με το 
σπαθί σου. Τό ποιηματάκι oou 
δμορφο είνα ι, άλλά πολύ με
λαγχολικό. Δέν ταιριάζει στην 
ήλικία σου νάχεις μαΰρες σκέ
ψεις οΰτε πρέπει νά συντελεοη 
χό περιοδικό μας νά τΐέμπνευ- j 
ση σ t’ άλλα παιδιά. «Τά Ελλη
νόπουλα» θέλουν πρό πάντων 
νά σκορπίζουν τή χαρά. Στείλε 
μας λοιπόν κάτι άνάλογο.

Δ. Δ η μ η τ ρ α κ ό π  ο ν λ ο ν .  Mctf 
έστειλες μερικά λόγια σχετικό; 
μέ τό επάγγελμα πού θα διάλε
ξης σάν μεγαλώσης, είναι οιιαι; 
τόσο σύντομα πού δέν μπορούν 
νά ληφθοΰν ύπ ’ δψει γιά τον 
Διαγωνισμό μα,.

Α ικ α τ ε ρ ί ν η  Σβορώνου^.  ̂ 10 
γράιιμα σου έίιαβάσαμε μ αλη
θ ινή  συγκίνησι. γιατί ό ενι|ου- 
σιασιιός σου μαζύ μέ τών άλλων 
παιδιών, ε ίνα ι ό πιό ανεκτίμη
τος θησαυρός πού «Τά Ελληνό
πουλα» μπορούσαν νά ποθήσουν. 
Ά πό κα θέ 'α ν  δμως άπό οά;. 
πού αισθανόμενα πώς πράγματι 
είσθε κοντά μας, ζητούμε Μ\ 
μιά άλλη έντονη προσπαθεί». 
Περιμενομε ό καθένας σ α: να 
μας προσελκύση ενα άκόμη συν
δρομητή ή ένα^ άκόμη άναγνω- 
σίη. Χκεφθήτε έτσι διπλάσιαζε- 
ται άμέσως ή κυκλοφορία μας 
καί «Τά Ε λλη νό π ο υλα »  Μ 
είνα ι μ’ αύτό τόν τρόπο, άκομιν 
περισσότερο σέ θέσι νά άντακο- 
κριθοΰν στις προσδοκίες των 
πραγματικών των φίλων.^ Mil 
χάνετε λοιπόν τήν εύκαιρία^» 
λέτε καί στ’ άλλα παιδιά ο,τι 
μέ τόσο συγκινητικά λόγια μ®5 
γράφετε στά γράμματά σας, ετσι 
θά γίνετε σεΐς οι ϊδιοι οί δη· 
μιουργοί τοϋ περιοδικού σας. _ 

Τά δσα μάς γράφεις σχετική;

μέ τήν-«τήλη τοϋ «Φίγκαρω» θά 
τούτά διαβιβάσουμε.

Θεόφιλον Ά ρ ισ τ ό π ο υ λ ο ν .  Ό  
ίνθουσιασμός σου, μικρέ μας 
φίλε, μάς πλυμμηρίζει χαρά. 
*0στε πράγματι μέ τόση αγωνία 
περιμένεις «Τά Ελληνόπουλα», 
μαζύ μέ τούς φίλους σου; Δέν 
φαντάζεσαι τά λόγια σου τί άξία 
έχουν γιά μάς, πού ή μόνη μας 
οκέψις ε ίνα ι νά χαρίσωμε στά 
παιδιά μας μερικές στιγμές ευ
χάριστες, καί νά συντελέσουμε 
σιγά, σιγά είς τό νά δημιουρ- 
γηθή έ'νας φιλικός σύνδεσμος 
μεταξύ σας γιά  τό καλά τοΰ τύ
που μας.

Βλάσιον Μ ακρυκώσταν .  "Ωστε 
δ Ρεπόρτερ ε ίνα ι ή προτίμησίς 
οου; Νά δοΰμε, όμοις πώς θά σοΰ 
Τανή καί τό καινούριο μας ιιυ- 
θιστόρημα «Στού : Α ιθέρας»; Τίς 
διάφορες προτάσεις σου θά τίς 
λάβωμε ύπ’ δψει μας καί σ’ ευ
χαριστούμε πού σκέπτεσαι γιά 
τόν πλουτισμό τοΰ περιοδικού 
μας. ‘Όσον άφορά γιά εβδομα
διαία εκδοσι ε ίνα ι άκόμη πρόωρο 
γώ νά τό σκεφθοΰμε. Καθώς 
θά ίόής κ ι’ άλλων φίλων μας 
αύιή ε ίνα ι ή έπιθυμία, καί μήν 
αμφιβάλεις πώς μιά μέρα δλοι 
9ά ί<ανοποιηθήτε, μονάχα λίγη 
ύπομονή χρειάζεται καί έντονη 
προπαγάνδα έκ μέρους σας.

-4. Ε. Μ ακρυγ ιάννην .  Τήν ποι
κίλη συνεογασία σου έλάβαμε καί 
ο’ βύχαριστοΰμε. Θά δημοσιευ- 
Οοΰν δλα μέ τήν σειρά τους.

Μ. Βλασσοπούλου .  Κ αθώ; θά 
Ιδήτε σ’ αύτό τό τβύχος ήλθε 
καί ή σειρά τοΰ παραμυθιού σας. 
Τό δημοσιεύομε καί σά; εύχα- 
(Ηαιοϋμε.

Μαρίκα Σ αράν τη .  'Η ιδέα σου 
πάρα πο .ΰ καλή, μόνον πού ή 
έποχή είνα ι κάπως προχωρημέ
νη καί ιδίως έξ α ιτίας τής άπό- 
τομη: μεταβολής τοΰ καιρού θά 
ήταν κάπως επικίνδυνο νά διορ- 
γανώοωμε τώρα έκδρομή.

Άλλά ολίγη υπομονή κα'ι ή 
ίνοιξις δέν θ ’ άργήση πάλι νά 
«λθη καί τότε σοΰ ύτοσχόμεθα 
νά πραγματοποιήσωμε τήν επ ι
θυμία σου.

Γ. Γεωργιάδην. Είς τήν έρώ- 
τησί σου άπαντοΰμε καταφατικά. 
‘Ε*είνο δμως πού κυρίως μάς 
ενδιαφέρει είνα ι ή καλή άνά- 
πιυξις τού ζηιήιίατος, μήν ξε
χνά; πώ; οί πρόγονοί μας έλε
γαν «ού/ί έν τφ  πολλφ τό εΰ». 
Λόγια συγκεχριμμένα καί ζου- 
|Ι!()ά.

Ε. Χ άσπαρην .  Τό τεύχος σοΰ 
τό στείλαμε, ελπίζουμε νά τό 
έλαβες.

Ί ω ά ν ν η ν  Ξ υπολυτ ίδη ν .  Μέ 
χαρά σέ συγκαταλέγομε μεταξύ 
τών φίλων μας, κ ι’ έλπίζομε νά 
μάς μείνη ; πιστός καί σΰ σάν 
τούς άλλους. Ευχαρίστησε έκ 
μέρους μας τόν καλό σου πατέ
ρα. Τάς λύσεις σου έλάβαμε καί 
θά ληφθοΰν ύπ’ δψει.

‘Εμμ. Κ α ξ α μ π ά κ α ν  Έ λ π ί
ζομε νά μήν άπογοητευθή; πού 
έχασες αύτό πού είχες γράψει 
καί νά μάς γράψης κάτι καινού
ριο. Τό περιμενομε.

Μ αργαρ ίτα  ’Αλαφούζου.  Κάθε 
γράμμα πού λαμβάνομε άπό ένα 
καινούριο, αναγνώστη μας μάς 
ευχαριστεί υπερβολικά, γιατί άν- 
τιλαμβανόμεθα πώ ; «Τά Ε λ λ η 
νόπουλα» δλο καί κατακιοΰν έ 
δαφος καί άπαντοΰν καινού
ριους φίλους. Αύτό συνέβη καί 
μέ τό καλό σου γράμμα, άγα- 
πητή μας φίλη καί σοΰ εύ/όμε- 
θα co καλώς ήλθες στόν φιλικό 
μας κύκλο. Καί βέβαια μπορείς 
νά μά; στέλνης συνεργασία άφοΰ 
πρόκειται άπό τώρα καί σϊό 
εξής νά γίνης τακτική μα; άνα- 
γνώστρια, μόνον πού θάπρετε 
ίσιος νά πάοης έ'να ψβυδοινυμο 
γιά νά μπορής πιό ελεύθερα νά 
λαμβάνη; μέρος σ’ δλη τήν κί- 
νησι. Ό σο γιά τά πρώτα μας 
φύλλα άφοΰ είσαι τόσο φιλομα
θής καί φιλαναγνώστης θά σοΰ 
συμβουλεύαμε νά τά προμηθευ- 
θής, γ ιατί μήν άιιφιβάλης π ώ ; 
κ ι’ αυτά κάτι θάχουν νά σοϋ 
προσφέρουν.

Σοϋ συμβουλεύομε ιδίως νά 
παρακολούθησης δλη τή σειρά 
τής σελίδης « Ή  Τέχνη».

Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ν  Ζαγγογ ιάννην .  
Έ λήφθησαν δλα έν τάξει μι*ρέ 
μας φίλε, καί σ’ εύ/αριστοΰμε 
γιά  τήν άφοσίωσι πού δείχνεις 
πάντα στό περιοδικό μαα, πρησ- 
φέροντας τακτικά τήν συνεργα
σία σου.

Νίκον Πολίτην. Χαιρόμεθα 
πού σέ ξεύρομε εντελώς καλά 
έ'πειτα άπό τήν άδιαθεσία πού 
πέρασες. Κύτταξε δμως τώρα 
νά δυναμώιης, γ ιατί θά είνα ι ό 
μόνος τοόπος νά μήν τήν ξανα· 
πάθηςΤ ίς άσκήσβις του τίς έλά- 
βαμβ καί θά τίς δημοσιεύσουμε 
μέ τή σειρά του:. Έλάβαμε έπ - 
σης καί το αντίτιμο τοΰ Ε)ου φύλ
λου, κ ι ’ έλπίζομε ήδη νά τώχη; 
στά χέρια σου.

λ υ ς ε ι ς  m r s m  r  τ ρ ί μ η ν ο υ
Είς τό προη/ούμβνο φύλλο 

παρελήφθησαν νά άνα γραφούν 
αί λύσεις τής τελευταίας άσκή- 
σεως τοΰ 3 ju φύλλου καθώς κα^ 
αί πρώται τοΰ 4ου φύλλου 
Τ ίς δίδο,ιβν βίς τό φύλλο τού-' 
το.

Φ ύλλβ  3ο (συνέχεια)
Σ ταυ ρω τέ ;  Λέξε ις Ό ριζον- 

τίως: 1. Δάς-εαρ. 2. "Εστω-ρέπω. 
3. Χαοά. 4. Δραχμή. 5. "Ο^λος- 
ύ.τό. 6. Ναυσικά. 7. Σάν-Σιών.

Καθέτως: Ι.Δένδρον. II. Ά ς -  
Χάος. III. Στοά. IV. Χ ίο:. V. 
Σία. VI. Άοχή. V II. Ρέα-Εύα. 
VIII. Πρό. IX Ώά-ποΰ.

Φ ύλλβ  4ο (άρχή)
19. Σ το ιχ ε ιό γραφος .  Ά ρκτος- 
Ά ρτος.

20. Ρόμβος.  Θ, Μέν, Ξηρός, 
Δόν, Σ· Καθέτως: Θέρος.

21. Α ν α γ ρ α μ μ α τ ισ μ ό ς .  Ρέα-
έαρ.

Φύ/ λο  5ο
25. 'Ε π ιγραφ ή .  Τό πάν διά 

τήν 'Ελλάδα.
2G. Α ίνιγμα . Πήρα-μύς-Πυρα- 

μίς.
27. Γρίφος. Ό  ’ Ισοκράτης ήτο 

ρήτωρ.
28. Έ λλ ιπ οσ ύμφ ω νον .  Τά

‘Ελληνόπουλα είνα ι τό καλλ ί- 
τερον παιδικόν περιοδικόν, πού 
έξεδόθη ποτέ ε ί; τήν ‘Ελλάδα.

29. Σκάλα .  Σάμας, Σύλλας, 
Σαλαμίς, Σωκράτη?, Σαγγάριος 
Σκι-ρωνίδης.

30. Φ ω νηεντόλ ιπον .  Ιΐά 'α ξον 
μέν άκ·'υσον δε.

31 Ρόμβος.  Ε, ”Αρα, Γάμος, 
Μήν, Σ. Καθέτως: 'Ερμής.

32. Λ εξίγρ ιφος .  Ίκόνιον-Koj- 
νειον.

Φ ύλλο  6ο
32α. Μαγική Ε ίκών άν ευ  εί- 

κόνος.  Πετεινός.
33. Α εξίγρ ιφος .  ϋόλ-ών-Σό- 

λων.
34. ΦίρδηνΜίγδην.

Καί άν περάσω θάλασσα
Κ ι*άν ποταμού; διαβώ
Τά φίλτατα ‘ Ελληνόπουλα
Ποτέ ίέ ν  λησμονώ.

35. Α ίν ιγμα .  Γλάστρα - Πά
στρα.

36. Φ ωνηεντόλ ιπον .  Όμοιος 
τόν δμοιον.

37. ’Έρώτησις . Γάλλο^ν-άλλον.
38. Γΐυραμΐς. Δ, ’Εάν, Τήνος, 

Λάρισσα, Προβατίνα Καθέτως: 
Δανία.

39. Α ίν ιγμα .  Πήλιον-Ή λιος.
40. Πυραμίς. Κ, Ρίς, Δανία, 

Ροδανό;. Κ αθέτω;: Κίνα.



ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΥΣΕΩΝ Β'. ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Δεχόμεθα λύσεις έως τάς 10 ’Οκτωβρίου.

75. Α ίν ιγ μ α  82. Ά ν α γ ρ α μ α τ » β μ ό {
Ά νθρω πος είμαι θηλυκός Τά "Εθνη δλα μ’ εχουνε 
Μά αν μ’ άλλάξης ενα γράμμα Ά λλά  διαφοροχροπως 
Καρπός θέ νά γενώ γλυκός Ά ν  μ* άναγραμματισεχε 
Πού θά μέ χάψης έν τω άμα. Μέ προσκυνά πάς τόπος.

Ξανϋ·ός ’Α&ηναΐος Ε λ λ η ν ικ ό ν  Μέλον

76- Ά προαΰόχητον  83. Ψ αροχόχαλο
Πόσα μέτρα εχει τό χέρι σου;

Ώ ρ ο λ ο γ ό π ο υ λ ο ς

77- Ά χ ρ ο α τ ο ιχ ΐ;
Τά αρχικά τών κάτωθι γ ο υ 

μένων λέξεων αποτελούν βασι
λέα τής Φρυγίας:

Νήσος, άνθος, μέγα; ρήτωρ 
χής Γαλλίας, δογανον χοΰ σώ- 
μαχος, Έ λλην ποιητή:.

Φ α ο ο υ λ ή ς

78 Έ λ ιπ ο ο ύ μ φ ω ν ο ν
οω — αε

Β α ρ ε λ ά κ ι

79. Κ ρυπτογραφικόν
1234564.278—Άρχ.πόλ. Αίγύπχου 
12348 =;φωτοβόλον
64258 = Έ πίθετο ν
3452748 - Μήν
564 =  Ιΐρόβεηις
645 =  ’Επίρρημα
36648 =Ζώον
2561 ^Συναίσθημα

" Α λ κ ι μ ο ς

80 . Φ ω ν η ε ν τ ό λ ι π ο ν

Μ—·γνχ—. —ρσχρ—σ — τ π 
— δξ—σ

Πονηρή Ά λ ε π ο υ ο ι τ σ α
8ΐ Λ εξίγριφ^;·

Μία νότα άν ένωσης 
Μ’ ένα ένδοξο χωριό 
Παρευθύς θά φανέρωσης 
ένα όσπριο κοινό.

/. Κ ο κ κ ιν ά κ η ς

8s. Ίνδ ιχό ; Γρ ϊφ ΐΐ
Σ 2 (αριθμητικό) Α4 (όνομα 

κύριον) Κ 2 (σύνδεσμος! X 4 ('ού 
σιαστικόν) Κ 3 (ρήμα).

Α Ι κ α τ έ ρ .  Σ β ο ρ ώ ν ο υ

Sb Π υ ραμΐ;
1
2
3
4
5

Ό ριζοντίως: Μούσα, Πτηνον, 
Δημητριακός χαρπός, Πο.χαμός 
Ευρώπης, Βασιλεύς Ρώμης.

Καθέτως: Κράχο; Βαλκανίων, 
Έ νδυμα , Τροφή, Αύτοκράχωρ 
Ροιμης, Ορυκτόν.

Θ. Γ ε ω ο γ ι ά δ η ς

8*. Φ άκελλος

1 =  Γράμμα
2 =  Χρονικόν διάστημα
3 =  Γεωμειρικόν σχήμα
4 Νήσος τοΰ ΑΙγαίου
5 =  Α θηνα ίος Στραχηγό; 
Καθέτως: Πόλις χής παλαιά,

'Ελλάδος.
J . ’ Ανταναο ιωτης

Λ Υ Σ Ε Ι Σ  Ki l l  & Ε ΑΤ ΙΑ ΔΙΑΓΑ ΜΙΣΜΟ Ϊ

Έλάβαμε λύσεις «α ί δελτία 
Διαγωνισμού χοϋ 9ου φ<,/λον 
άπό χούς: Α'ικαχερίνη 2pogo>· 
νου, Βίκχωρα Μελά, Muqw» 
Σαράνχη, Κωσχάκην Άξβλον, M.j 
Γρηγοριάδην, Ν. Ώοολογοκου· 
πουλον, Γεράοιμον Λιβιβρατον, 
Γουΐλλιαμ Πανά, Λιλη Φάρο», 
Μήτσα Γεωργανχά, Β ασίλειον 
Παυλίδην, Ίω ά ννη ν Κοκκινακην 
Κωνσταντίνον Ζαγγογιαννην, 
Διονύσιον Άνχανασιωχην, Διο
νύσιον Καλλιβωκαν, Β. MaxQ»· 
κώσταν. Γεα,ργ. Δημηχρακοπου- 
λον.

'βρκρίβεις, ψευδωνύμων
........................................ Δικαίωμα έγ*<>ίσεως

;θρ ιζο νχ ίω ,: Ό ρος Σχερεάς .
otav πβό « « τα ι γ ι ’ *Υ0βι<» καί * 
ηρόκειται γ ιά  χορίταια.

Ελλάδος, Διοικηχής.
Κάθέχως: Πτωχός, αρεχη 
Διαγωνίως: Νησιά χού Αιγαι

ou
Ε. Κ α ζ α μ π ά κ α ς

Έ γκρίνεχαι χό ψευδόνυμοί 
Φασούλι ς (ο).

Παρακολουθείτε τακτικά τήν συνέχεια τοΰ νέου μας αεροπορικού 
μυθιστορήματος:

S T O Y S  _
Α Ι Ο Β Ρ Α Σ .  . .


