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Ο Φ Α ΣΟ Υ Α ΕΤΟ Σ ΣΤΟ ^Α Π Ε ΙΟ

Σας άναγγέλλω, παιδιά, πώς 6 Φα- 
σουλής, που ξέρατε κουρελιασμένο καί 
κακομοίρη, ό Φασουλής πού κανένας δέν 
τδν λογάριαζε γιατί ηταν μονάχα ενα υ
ποκείμενο πού έ'τρωγε φάπες έπειδή Ε
λεγε έξυπνάδες, αύτδς ό κακομοίρης δ 
Φασουλής έγκατεστάθη στο ωραιότερο 
μέγαρο πού £χομε στήν Α θ ή ν α :

Ό  Φασουλης κάθεται τώρα στδ Ζάπ- 
πειο.

Μάλιστα, έκεΐ sivat ή κατοικία του. 
Νά πάτε νά τδν δήτε.

Δέν καταλαβαίνετε τι παραμύθια είν’ 
αύτά ποΰ σάς λέω ; Ά κοΰστε λοιπόν.

"Ολα τά παιδιά πού κατοικούν στήν 
'Αθήνα είδαν βέβαια τήν Διαρκή Έ κ θ ε-  
σι τοΰ Ζαππείου, κι’ δσα μένουν μακρυά 
άπ’ τήν ’Αθήνα διάβασαν γ ι ’ αύτή τήν 
Ελληνική Έκθεσι. Ή  ’Επιτροπή λοι- 
πδν τής Έκθέσεως θέλησε νά δώση μιά 
χαρά στά παιδάκια τής ’Αθήνας. Τί καλ
λίτερο νά δώση στά παιδιά γιά νά δια
σκεδάσουν άπδ ενα θεατράκι; ποιο θεα- 
τράκι είναι κωμικότερο άπδ τδν Φασουλή;

Έ τσι σέ μιά μεγάλη σάλά τοΰ Ζαπ-

Τ Ο  Ν Ε Ο  Π Α Ι Α Ι Κ Ο  β Ε Α Τ Ρ Α Κ Ι

πείου έγινε ένα μικρδ θέατρο, τόσο μι- 
κρδ ώστε νά χωράη μέσα τούς ηθοποι
ούς πού είναι κοΰκλες, καί τήν κυρία 
Λιλίκα Νάκου μέ τή βοηθό της πού άπδ 
μέσα ά π ’ τή σκηνή κάνουν τίς κούκλες 
νά μιλάνε.— Μάλιστα ο! κοΰκλες τοΰ θε
άτρου τοΰ Ζαππείου μιλάνε. Καί ξέρετε 
τί λένε; Άκοΰστε τήν ύπόθεσι τοΰ έργου 
πού παίζεται τώρα:— Ό  Φασουλέτος εί
ναι μαθητής. Είναι καλδς μαθητής, μά 
εχει βαρεθή τά μαθήματα. Αύτο συμ
βαίνει καμμιά φορά καί στούς καλούς 
μαθητάς. Ό  Φασουλέτος θέλει περιπέ
τειες, θέλει νά γνωρίση τούς άγνωστους 
τόπους. Φεύγει λοιπδν άπδ τδ σπίτι του 
μέ έναν ναύτη Πειραιώτη,— λιγάκι κου- 
τούτσικο— καί μπαρκάρει σ’ ένα καράβι 
γιά πολύ μακρυά. Μιά μεγάλη φουρ
τούνα πνίγει τδ καράβι στή μέση τοΰ Εί- 
ρηνικοΰ Ώκεανοΰ καί ό Φασουλέτος μέ 
τδν φίλο του βρίσκονται στήν θάλασσα 
εχοντες άγκαλιά ένα σωσίβιο. Μιά φά
λαινα τούς σώζει γιατί τούς προσφέρει 
τή πλάτη της, καί μ’ αύτο τδ περίεργο 
πλοίο βγαίνουν σ’ ένα νησί καννιβάλων.



Έ κ εΐ γίνεται-σπουδαίο γλέντι Οί καννί- 
βαλοι χορεύουν γύρω άπδ τή φωτιά καί ε-  
τοιμάζουνται νά καταβροχθίσουν τον Φα- 
σουλέτο καί.τον φίλο του. Μά α Φασου- 
λετος είναι γνήσιος Έ λ λ η ν  καί δεν ξεχ 
νάει πώς οπου πάτησαν το πόδι τους οί 
πρόγονοί του εκεί φύτρωσε αμέσως ο π ο 
λιτισμός! Ε κπ ολιτ ίζε ι  λοιπδν τοΰς καν- 
νιβάλους καί παύουν πιά νά τρώνε τοΰς 
άνθρώπους. Σε λίγο καιρό ό Φασουλέτος 
γυρίζει στοΰς γονείς του, φέρνωντας 

μαζί του ενα σακκί χρυσάφι καί εναν φί
λο του καννίβαλο.

Λέει δμως στοΰς γονείς του πώς τδ 

σπιτάκι τους είναι καλλίτερο ά π ’ όλες 
τίς περιπέτειες.

Αύτδ τδ έργο ποΰ παίζεται τώρα στδ 
θεατράκι τοΰ Ζαππείου λέγεται «Φα- 
σουλέτος-Ροβινσών». 'Ύστερα ό Φασου
λέτος θά πάρη κι’ άλλες μορφές.

Θά γίνη μεγάλος εξερευνητής,'θα

λασσοπόρος, άεροπόρος. Θά έχη πολλές  
περιπέτειες ποΰ δέν σας τίς λέω γιατί 
'δέν εχει νοστιμάδα νά τίς ξέρετε άπδ 
πρίν. "Οσοι μπορείτε, νά πάτε νά τίς 
δήτε καί νά τίς άκούσετε.

ΛΟΥΚ

3Α ν έ κ δ ο τ α

3 Κ  aJh  ,j£ υμβουΛη

Έ ν α ς  σπάταλος παρεπονεΐτο στόν Σωκράτη 
πού έστερεΐτο χρημάτων.

— Δανείσου άπό τόν εαυτό σου, περιορίζον
τας τα έξοδά σου, τοΰ απήντησε ό φιλόσοφος.

$  % *
Ά α λ η σ ζ ί α

*0 υίος τοϋ Αισώπου, άφήρβσε μίαν ήμερα 
άπό τό χέρι ενός φίλου του ενα δακτυλίδι, καί

άφαιρώντας άπ’ αύτό τόν πολύτιμο λ ίθο  πού πβ- 
ριέκλειε, τόν ελυωσε μέσα στό ξύδι καί τό έρού- 
φηξε γιά  νά εχη τήν ίκανοποίησι δτι σέ μιά βρα- 
δυά μέσα κατάπιε μιά ολόκληρη περιουσία.

*  Ηί *

cΤ νέδονζα ς ζη ν  ρόκα ζης
Μιά γυναίκα φιλόδοξη ρωτούσε μιά μέρα τήν 

Θεανώ, τήν σύζυγο τοΰ Π υθαγόρα, πώς θά  μπο
ροΰσε νά διακριθή.

— Γνέθοντας τήν ρόκα σου τής απήντησε 
εκείνη.

*  *  *

Ά ν α $ ή ζ η β ις  ω εριζζη
"Ενας Γάλλος αξιωματικός έδέχθηκε στόν 

πόλεμο μιά σφαίρα στήν κνήμη.
Τόν μετέφεραν άμέσως είς τόν σταθμό πρώ

των βοηθειών καί οί γιατροί έπελήφθηοαν τοΰ 
έργου νά άφαιρέσουν τήν σφαίρα.

’Αφοΰ έπί ώρα είς μάτην προσπαθούσαν νά 
τήν άνακαλύψουν κάμνοντας τόν άσθενή νά ύπο- 
φέρη φοβερά, άναγκάσθήκαν νά σταματήσουν 
απογοητευμένοι.

Ό  ασθενής μέ ανυπομονησία τούς έρώτηβε:
—Μά τί συμβαίνει λοιπόν ;
—Ψ άχνουμε 'νά βροΰμε τήν σφαίρα.
— Μά δέν τά λέτε τόση ώρα πού μέ παιδεύε

τε, τήν έχω στήν τσέπη μου!

*  5Κ 3Κ

3 ΐρ ο φ η ζ ε ία  δαβιΜ σβης
“Οταν ώδηγοΰσαν τήν Μαρία Ά ντουανέττα βίς 

τήν λαιμητόμο γιά νά τήν άποκεφαλίσουν τήν 
είδαν νά ρίχνχ) ενα βλέμμα οίκτου στό πλήθος 
πού συνωθβΐτο γιά  νά τήν βρίση καί τήν κα- 
κοποιήση.

Σέ λίγο δέ έπρόφκρε μέ μεγάλη αταραξία.
—Τά δεινά μου θά  τελειώσουν σέ λίγο, τά 

δικά σας δμως τώρα αρχίζουν.

*<% Μ Ad η νά  ζά ωάρη

“Οταν ό Ξέρξης έπροχωροΰσε εναντίον τής 
'Ελλάδος έπί κεφαλής πολυαρίθμου στρατιάς έ
στειλε ενα κήρυκα πρός τούς τριακοσίου; Σπαρ- 
τιάτας, οί οποίοι ήσαν συγκεντρωμένοι είς τό 
στενά τών Θερμοπυλών γιά νά τούς ζητήση νά 
παραδώσουν τά δπλα τους.

’Αντί άλλης άπαντήσεως ό ένδοξος Λεωνίδας 
άπήντησε τήν πασίγνωστο» φράσιν.

—Έ λ α  νά τά πάρης I

ΤΟ Α ΙΗ Γ Η Μ Α  Μ Λ ΐ

VVO Α Ν Τ ΙΠ Α Λ Ο Ι Α Ρ Χ Η Γ Ο Ι

Ή  ιστορία μας χρονολογείται άπό τήν 
εποχή,πού οί Ερυθρόδερμοι τής ’Αμερικής 
ήσαν περισσότεροι απ’ δτι εΐναι τώρα έπί 
τών ημερών μας.

Ό  αρχηγός μιας φυλής, δ Μαύρος Α ε 
τός, δπως τόν έλεγαν ακίνητος πάνω σ τ’ α
λογό του κύτταζε τόν ορίζοντα καί παρα
φύλαγε τόν εχθρό του τόν αρχηγό μιας άλ
λης φυλής πού τόν ελεγαν τό Γαλάζιο 
Φ εΐδι.

Τό Γαλάζιο Φ εΐδι, είχε δρκισθή νά εκ- 
δικηθή γιά τόν θάνατο τού αδελφού του 
πού τόν είχαν σκοτώσει οί οπαδοί τοΰ Μαύ
ρου Α ετού  καί δέν θά  ίκανοποιόταν αν δέν 
ιόν έπιανε αιχμάλωτο μέ τά ϊδ ια  του τά χέ- 
Όΐα καί νά τόν κάψη ζωντανόν.

Γ  ι’ αύτό παραφύλαγε νύχτα καί μέρα, 
Ιξ άλλου ήθελε νά παλέψη μονάχος μαζύ 
του καί νά τόν συλλάβη χωρίς τή βοήθεια 
κανενός ά'λλου.

Μέρες τώρα περίμενε τόν εχθρό καί 
ίέν  μποροΰσε νά τόν συνάντηση δταν έκεΐ- 
νο ακριβώς τό πρω ΐ τοΰ είχαν άναγγείλη 
δτι τό Γαλάζιο Φ εΐδι εγκατέλειψε τό κατα

φύγιό του καί διευθύνετο μόνος του πρός 
δυσμάς.

Γ ι’ αύτό ακριβώς δ Μαύρος ’Αετός ή
ταν σκαρφαλίομένος σ 5 αυτό τό ύψωμα καί 
ερευνούσε τόν δρίζοντα μέ τό διαπεραστικό 
του βλέμμα.

’Αλλοίμονο δμως. ’Ίσω ς θάκανε καλλί
τερα αν έρριχνε ενα βλέμμα πρός τά πίσω. 
Θά έβλεπε τότε κρυμμένον μέσα στους θά 
μνους έναν άνθρωπο πού καιροφυλακτοΰσε 
μ’ έ'να σχοινί στά χέρια.

Αυτός ό άνθρωπος ήταν δ άσπονδος 
εχθρός του τό Γαλάζιο Φ εΐδι, πού πιό πα
νούργος άπό τόν Μαύρο ’Αετό, τόν είχε π α 
ρακολούθηση κατά πόδας κ ι’ ετοιμαζόταν 
τώρα νά τόν αίχμαλωτίση.

Μέ τήν γνωστή έπιδεξιότητα τής φυλής 
του, έστρυφογύριζε στόν αέρα τό σχοινί 
πού κρατούσε στό χέρι του καί ξαφνικά δ 
Μαΰρος ’Αετός βρέθηκε σφιχτοδεμένος μέσα 
σέ μιά θυλιά, καί προτού προφθάση νά κα- 
ταλάβη καλά - καλά τί τού συνέβαινε, εκΰ- 
λησε κάτω άπό τό άλογό του καί βρέθηκε 
μπροστά στ^ πόδια τοΰ εχθρού του.

— ’Ά ν  δέν κάνω λάθος 
έχασες τή μάχη, παρετήρησε 
τό Γαλάζιο Φ εΐδι ενώ στήν 
φυσιογνωμία του έζωγραφί- 
ζετο μία άγρια έκφρασις.

Ό  Μαύρος ’Αετός έσφιξε 
τά δόντια του άπό άγανά- 
κτησι.

— Ναί νικήθηκα. Ξέρω 
πώς τώρα δέν έχω τίποτα άλ
λο νά ελπίζω άπό τά βασανι
στήρια πού μέ περιμένουν. 
Ά λλά  οί σύντροφοί μου ε ί
ναι πολλοί καί γενναίοι θά 
έκδικη{}οΰν γιά τό θάνατό 
μου καί τό Γαλάζιο Φ εΐδι θά  
βρή τόν ίδιο  θάνατο μέ τόν 
Μαύρο Α ετό .

Καί λέγοντας τά λόγια 
αύτά ό Μαύρος Α ετό ς έφτι- 
σε τόν εχθρό)του κατά πρό
σωπο.



Τό Γαλάζιο Φ είδι μόλις συγκροτήθηκε 
γιά νά μή χόν αρπάξη από τόν λαιμό καί 
νά τόν πνίξη. Ά λλά  σκέφθηκε πώς ήταν 
καλλίτερα νά τόν θανατώση άφοΰ θά  τόν 
έκαμε νά ύποστίί τά χειρότερα βασανιστή
ρια.

Τόν έδεσε γερά κι’ έπειτα τόν κρέμασε 
πίσω άπό τό άλογό του πού τό είχε κρυμ
μένο πίσω άπό ενα θάμνο. Κ ι’ έπειτα π η 
δώντας στήν σέλλα έφυγε σάν σαΐτα.

Οί οπαδοί τοΰ Γαλάζιου Φειδιοΰ είχαν 
μεγάλη γιορτή. Γύρω άπό τόν αιχμάλωτό 
τους, πού ήταν δεμένος σ’ ένα παλούκι, 
εχόρευαν σάν τρελλοί.

Οί άνδρες άφίνοντες άναρθρες κραυ
γές έστρυφογύριζαν γΰρω άπό τόν πάσαλο, 
άπειλοϋνιες μέ τά δπλα τους τόν σφιχτο- 
δεμενο αρχηγό τών αντιπάλων των, ενώ ή 
γυναίκες καθισμένες κατάχαμα κτυποΰσαν 
μέ τά χέρια τους τά πρωτόγονα μουσικά 
όργανά τους,

Σ έ λίγο δμως ό χορός Ισταμάτησε καί 
άρχισε άλλου είδους διασκέδασις.

Οί. πιό επιτήδειοι μεταξύ τών οπαδών 
τοΰ Γαλάζιου Φειδιοΰ έξεσφενδόνισαν τόν 
πέλεκΰ τους ό όποιος ήρθε καί σφηνώθηκε 
στόν πάσαλο έπάνω άπό τό κεφάλι τοΰ α ιχ 
μαλώτου.

Ό  Μαΰρος ’Αετός, γνωστός γιά  τό 
θάρρος του, έ μ ε ν ε  άκίνητος μέ τό βλέμμα 
απλανές, σάν δλη αύτή ή σκηνή νά μήν 
ειχε καμμιά σχέσι μ ’ αύτόν.

’Έ πειτα  τό Γαλάζιο Φ είδι πλησίασε καί 
μ* έ'να κοφτερό μαχαίρι άνοιξε μιά βαθειά 
πληγή στόν ώμο τοΰ αντιπάλου του, κ ι’ δλοι 
οί άλλοι τόν έμιμήί)ηκαν.

Ό  Μαΰρος ’Αετός ανατρίχιασε άπό τόν 
πόνο, άλλά ούτε τό ελάχιστο παράπονο δέν 
ξέφυγε άπό τά χείλη του.

Σέ λίγο δλο του τό σώμα ήταν γεμάτο 
μαχαιριές πού τόν έκαμαν νά ύποφέρη 
φρικτά.

Τό Γαλάζιο Φ είδι κύτταζε τόν εχθρό 
του μέ κατάπληξι. Τοΰ ήταν δύσκολο νά 
φαντασθή πώς μπορούσε νά ύπαρξη παρό
μοιο θάρρος, κι’ α ίφνης σηκώνοντας τά χέ
ρια ψηλά εφώναξε:

—  Σταματήστε ! (
Οί ερυθρόδερμοι ύπήκουσαν άμέσως καί 

κύτταξαν μέ άπορία τόν άρχηγό τους.
—  ’Αδελφοί μου, τούς είπε τότε το· 

Γαλάζιο Φ είδι, ό εχθρός μας ό Μαΰρος Ά ε* 
τός έδειξε έ'να θάρρος πρωτοφανές. Θαυ
μάζω τήν ανδρεία του... Καί αποφασίζω νά 
τοΰ δώσω χάρι. Λύστε τον, κ ι’ άφήστε τον 
ελεύθερο.

Οί ερυθρόδερμοι μ ’ δλη τήν κατάπλη- 
ξι πού αίσθάνθηκαν δέν τόλμησαν δμως 
ν’ άντισταθούν στόν αρχηγό τους, κ ι’ έσπευ- 
σαν νά λύσουν τά δεσμά τοΰ Μαύρου- 
’Αετοΰ.

Κ ι’ αυτός πλησίασε τό Γαλάζιο Φείδι 
και είπε μέ απλότητα.

— Σ ’ ευχαριστώ.
Τότε τό Γαλάζιο Φ είδι τόν κύτταξε κα

τά πρόσωπο καί τοΰ είπε:
—  Σοΰ προτείνω νά ξεχάσουμε τήν έχ- 

θρα μας καί νά ζήσουμε πιά  σάν καλοί 
φίλοι.

Ό  Μαΰρος Α ε τό ς  έδίστασε πρός στιγ
μήν κι* έπειτα τοΰ έτεινε τό χέρι.

— Δέχομαι είπε.
Κ ι’ ά π ’ εκείνη τήν ήμερα μιά στενή, 

συμμαχίσ συνέδεσε τίς δυό φυλές.

Τ ό  καάηκον ιώ ν  S Y leydJw v
Ό τ α ν  ό Π ελοπίδας ί'φευγε γιά  τόν πόλεμο 

ή γυναίκα του τόν ικέτευε νά προσεχή τήν ζωή, 
του.

—Ε ίνα ι μιά συμβουλή πού μπορείς νά δώσ^ς 
σ’ έ'να άπλό στρατιώτη, τής άπήντησε. "Οσο γιά 
τούς αρχηγούς έχουν καθήκον νά προσέχουν τήν 
ζωή τών άλλων.

9Υ ίέχρ ι zeJevza iaq  βζιρμης
"Ελεγαν κάποτε στόν Διογένη:
—Είσαι πιά  γέρων, ξεκουράσου καί σύ.

Καί ό μέγας φιλόσοφος άπήντησε :
— "Αν διαγωνιζόμουν σ’ έ'να αγώνισμα θά ά- 

νέκοπτα μήπως τήν προσπάθειά μου, τήν ωρα 
πού θά  προσέγγιζα στό τέρμα ;

Περνώντας άπό τήν αίθουσα τώ ν κοσμητών 
ό Φάνης σταμάτησε λίγο κοιτάζοντας τό ωραίο 
μωσαϊκό μέ τήν κεφαλή τής Μέδουσας, πού 
στόλιζε τό πάτωμα περιφρουρημενο άπό ενα 
μικρό κιγκλίδωμα. Δέ θέλησα νά τοΰ μιλήσω 
γιά μωσαϊκά καθόλου, γιατί σέ μιά εκδρομή 
μας σέ μιά εκκλησία τοΰ Δαφνιού, όπως τούπα, 
θά βλέπαμε πάρα πολλά καί θά  λέγαμε καί πώς 
γίνονται. Κι’ ό Φάνης ακούοντας γιά έκδρομή 
τόσο ενθουσιάστηκε, πού δέ ζήτησε γιά  τήν ώρα 
τίποτε άλλο...

Στούς τοίχους σειρές, σειρές μικρές προτο
μές έκαμαν εντύπωση στό Φάνη.

— Τ ί είνα ι όλοι αΰτοί, θείτσα; Δέν είναι 
Λολύ ώραΐοι... φαίνονται σά γέροι.

— Ε ίνα ι αγάλματα παιδαγωγών, πού συνώ- 
δέυαν στά γυμνάσια τούς εφήβους ’Αθηναίους. 
Τάστησαν άπό ευγνωμοσύνη οί μαθηταί των... 
Μά, όπως πρόσεξες, αρχίζουν τά άγάλιιατα νά 
παίρνουν πιά  προσωπικό χαρακτήρα... Νά ξεχω- 
ρίζη τοϋ καθενός ή φυσιογνωμία.

Μπήκαμε στήν αίθουσα τών επιτύμβιων ανα
γλύφων. ’Αφήκα τά Φάνη νά κόμη τή βόλτσ μο
νάχος του. Αυτός πήρε σειρά, σειρά τά ανάγλυ
φα, στάθηκε λίγο στό καθένα, προσπάθησε νά 
μαντέψη τί παρίσταναν κ ι’ άφοΰ δέ μπόρεσε, ε- 
τρεξε κοντά μου.

— Θ είτσα... θείτσα... δέ μπορώ νά καταλάβω 
τίποτε·., Τ ί παριστάνει τούτη ή κάμαρα;... Δ ιά
φορες οικογένειες; Ά λλοΰ βλέπεις ένα πατέρα 
νά π α ίζη  μέ τά δυό πα ιδ ιά  του δείχνοντας τους 
«να πουλάκι... άλλοΰ ένας άνδρας καθισμένος 
σέ μιά πολυθρόνα άποχαιρετά τή γυναίκα του 
καί πάρα πέρα ένα π α ιδ ί κοιτάζει τό κλουβί 
του μαζύ μέ ιιιά γάτα κοντά του... Τ ί θέλουν 
νά ποΰν όλες αύτές οί σκηνές, θείτσα; Θά μ’ ά 
ρεσαν πολύ, μά τά πρόσωπα ε ίνα ι όλα θλιμμέ
να βαρειά κ ι’ άς μή κλαΐνε.

— Φάνη μου, καλό καί εήαίσθητο παιδί... 
Είμαι πολύ εύχαριστημένη μαζύ σου, γιατί α ι
σθάνεσαι βαθειά τήν τέχνη... Μ πορείς νά δια- 
βάζης τίς βουβές μαρμάρινες μορφές. Τά άνά- 
γλυφα αύτά είνα ι όλα νεκρικά... Ε ίνα ι οί επ ι
τύμβιες στήλες τών τάφων... Βρέθηκαν στόνΚ ε- 
ραμεικό, τό άρχαΐο νεκροτοφεΐο τών ’Α θηνών... 
■Φυσικά, θά  πάμε νά τό δοΰμε μιά μέρα, Φάνη... 
μήν άνησυχεΐς...

— Κ αί τί παριστάνουν τ ’ ανάγλυφα αύτά, 
θείτσα ;

— Ό π ω ς  πολύ καλά τό είπες, οικογενειακές 
σκηνές... Μά ε ίνα ι όλες σκηνές άποχαιρετισμοΰ. 
Γι’ αύτό είνα ι θλ ιμ μ ένο ι. Τό ωραίο αύτό παιδί 
άποχαιρετά τό πουλάκι μέσ’ τό κλουβί του. Έ κ ε ΐ

ένας πατέρας παίζει γιά  τελευταία φορά μέ τά 
παιδάκια του δείχνοντάς τους ένα πουλί... Μά 
κι’ εκείνος είνα ι θλιμμένος πού τ’ άφίνει ορ
φανά καί κείνα, σά νά ποοαισθάνω.νται τό θ ά 
νατο τοΰ πατέρα τους, δέν γελοΰν μέ τό π α ι
γνίδι... Κ ι’ έδώ ένας γέρος πατέρας, στηριγμέ
νος στό ραβδί του, κοιτάζει, μέ βουρκωμένα τά 
μάτια, τό λεβέντη τό γυιό του, ποΰναι ακουμπι
σμένος στή στήλη καί πού τόν έχει άρπάξει ό 
θάνα τος... Σ τά  πόδια του τό κυνηγετικό του τό 
σκυλλί μυρίζεται τό χώμα σά νά ψάχνη γιά τόν 
αγαπημένο του κύριο κι’ ό μικρός δοΰλος εχει 
σωριαστεί κάτω άπό τή λύπη... Πρόσεξε το αύτό, 
Φάνη... Μόνο στού; δούλους άφίνουν φανερά οί 
καλλιτέχνες νά φανή εντελώς ή απελπισ ία, νά 
παραμορφωθή τό πρόσωπό τους άπό τό λυγμό 
καί τό κλάψιμο... Στά άλλα πρόσωπα είναι ανα- 
λαφρα κ ι' ευγενικά χυμένη ή θλίψ η  καί φαίνε
ται πότε μ’ ενα σκύψιμο τοΰ κεφαλιοΰ, ποτε 
μ ’ ένα βλέμμα λίγο άπλανές καί θλιμμένο...

— θ είτσ α  μου, άγαποΰσαν πολύ τή ζωή οί 
άρχα ΐο ι Έ λλη νες;

— Ό π ω ς  όλοι οί άνθρωποι, πα ιδί μου, τήν 
άγαποΰσαν κ ι’ έκεΐνοι.

— Ό χ ι ,  θείτσα... Έ μ β ϊς  έμάθαμε, πώς οί 
άρχαΐοι τήν άγαποΰσαν πιό πολύ.

Στήν ’Οδύσσεια, όταν ό Ό δυσσέας κατεβηκβ 
στόν 'Α δη  κ ι’ είδε τόσο ώραΐο τόν Ά χ ιλ λ ία  
άνάμεσα στις ψυχές, τοΰ είπε: «Καί στόν Αδη, 
καλότυχε Ά χ ιλ λ εα , ξεχωρίζεις σάν Βασιληάς 
άπό τούς άλλους». « Ά ς  ήμουνα άκόμη στή ζωή, 
Ό δυσσέα , κ ι’ άς ήμουνα ένας φτωχός εργάτης 
άπάνω στή γη», άπήντησεν ό Ά χιλλέα : μέ θ λ ί
ψη. Πού θ ά  πή, πώς άγαποΰσαν πολύ τή ζωή 
τους... .  .

— Ν αί, Φάνη, ετσι ε ίνα ι όπως τά λες... Ποιο 
σοΰ άρέση τώρα ά π ’ όλα... Βλέπεις εκείνον τόν 
ώ ραΐο πολεμιστή, τόν Ά ριστοναύτη, πώς όρμά 
μέ τήν άσπΐδα του εναντίον τών εχθρών; .

— Ναί ώραΐος είναι κ ι’ αύτός. Μά τό καλ
λίτερο είνα ι τοΰτο εδώ στή μέση. Δέ μιλήσαμε 
άκόμα γ ι ’ αύτό, θείτσα... Ε ίνα ι δυό γυνα ίκες... 
Μιά κάθεται... καί μιά άλλη όρθια  μπροστά της 
κάτι βάζει άπάνω στά γόνατά της άνοιχτό... 
μοιάζει μέ κουτί...

— Τό ανάγλυφο αύτό, Φάνη μου είνα ι πε
ρίφημο σ’ δλον τόν κόσμο. Ε ίνα ι η Ηγησώ. 
Μιά πλουσία άρχοντοποΰλα Α θη να ία  κόρη τοΰ 
Προξένου, όπως λέει ή έπ ιγραφ ή. Π έθανε, φ α ί
νεται, νέα κα ί θ ’ άγαποΰσε πολύ τα στολίδια... 
γ ιατί πάνω στήν επιτύμβια πλάκα της, όπως 
βλέπεις, τήν παριστάνουν ν ’ άποχαιρετά μέ τόσο 
εΰγενικιά θλίψ η , έ'να περιδέραιο που κρατεί



στό χέρι της «αί πού ήταν ζωγραφισμένο γ ι’ αυ
τό  δέν φα ίνετα ι τώρα πιά. Σ τά  γόνατά της ε ί
ναι ανοιχτό τό κουτί μέ τάλλα της στολίδια...

— Καί τί ωραίο ποΰναι τό πρόσωπό της μέ 
τά χαμηλωμένα μάτια, τί κεφάλι καλλιτεχνικό, 
τί γραμμές στό σώμα, τί πτυχές στά φορέματα!! 
Μά πρό παντός, θείτσα, ή έκφραση τοϋ προσώ
που της είναι υπέροχη... Σεμνή καί αρχοντική, 
δέν θέλει νά φανή ή λύπη της... αν δέν ήταν 
μπροστά της ή δούλη μέ τό πολύ θλιμμένο πρό
σωπο, θ ά  λέγαμε πώς διαλέγει, τί κόσμημα νά 
βάλη γιο νά πάη στό χορό ή στόν περίπατο.

— "Ετσι ωραία  κ ι ' Ιδεαλιστικά, Φάνη, παρι
στάνει καί τό θάνατο ή 'Ε λληνική τέχνη δπως 
παριστάνει καί τή ζω ή... Ό π ω ς  έδιωξε κάθε 
λεπτομέρεια  φυσιογνωμίας, πού θ ά  μποροΰσε 
ν ’ άσχημίση τά πρόσωπα καί τάκανε δλα Ιδεώδη, 
έτσι γαληνεύει καί τή θλίψη καί αποκρούει τήν 
απελπισία  πού θ ά  μποροΰσε νά χαλάση τήν 
ομορφιά καί τήν ’Ολύμπια αρμονία... Αύτά ε ί
ναι τά χαρακτηριστικά τοΰ 5ου «αί 4ου αιώνος. 
Π ιό ύστερα αλλάζουν τά πράμματα κ ι’ ό πόνος 
κ ι’ ή θλίψη κ ι’ ή αγω νία  μπαίνουν μ ’ δλη τήν 
έντασή τους στήν τέχνη, δπως θά δοϋμε άλλοΰ.

ΣΟΦΙΑ Μ ΑΥΡΟΕΙΔΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

9Ϋά είσ α ι ω άνζα ενάνμος

Νά είσαι πάντα εύθυμος, είναι ή καλλί
τερη συμβουλή πού έχω νά σοΰ δώσω γιά 
νά χαράξης τό δρόμο σού στή ζωή.

Αύτή καί μόνη είναι αρκετή.
— Ή  εύθυμία διώχνει τήν κακία. Καί 

δέν υπάρχει καλύτερος καί καθαρώτερος 
δρόμος στή ζωή άπό τόν ολόλευκο δρόμο 
τής καλωσύνης.

Καλωσύνη δμως αληθινή, πραγματική, 
ό'χι λόγια μόνον. Καλωσύνη γεμάτη τρυφε
ρότητα κι’ αγάπη.

— Δέν είναι δυνατόν νά είσαι καλός, δταν 
είσαι σκυθρωπός καί κακοκεφιασμένος.

— 'Έ νας άνθρωπος κακός, πραγματικά 
κακός,δέν γελά ποτέ μέ τήν καρδιά του. Νά 
είσαι πάντα εύθυμος.

— Μή προχωρής ανάμεσα ά π ’ τις υπο
χρεώσεις, πού σοΰ επιβάλλει ή ζωή, μέ τό 
κεφάλι σκυφτό καί μέ τά πόδια αμφίβολα.

— Γέμισε τή ζωή σου μέ χαρά καί μή πι- 
στέψης ποτέ πώς στήν μελαγχολία μπορείς 
νά εύρης καμμιά δύναμι.

— Νά άντιτάσσης στις καθημερινές δυσκο
λίες τής ζω ήί σου τήν ασπίδα τής εύθυμίας 
σου. Θά είναι ακατανίκητη, όποιαδήποτε 
κ ι’ άν είναι ή έπίθεσις.

— Μήν οργίζεσαι τέλος ποτέ, αδιάφορος 
καί πάντα γελαστός πέρασε πάνω ά π ’ δλες 
τίς τρικυμίες.

β ικ ό νες

Οι ωζερωϊοϊ φί^οι μας  1

Ε ίνα ι μερικές μέρες πού στό χωριό οί 
πελαργοί ετοιμάζονται γιά τό αποδημητικά 
ταξεϊδι τους.

Βρίσκονται έδώ άπό τίς αρχές τοΰ κα
λοκαιριού. Γνώριζαν άπό τήν άλλη χρονιά 
τόν τόπο καί μόλις έ'φθασαν πήγαν στις πα- 
ληές τους φωληές καί τίς νοικοκύρεψαν. 
Ά λ λ ο ι έκτισαν νέες σέ μέρη πον έκριναν 
κατάλληλα.

"Ολο τό καλοκαίρι πέρασαν μέ τίς συ
νηθισμένες τους δουλιές: Νά αναθρέψουν 
τά μικρά τους καί νά τά μάθουν νά πετοΰν. 
Σωστή στρατιωτική διδασκαλία αύτή! Πάνω 
σέ μιά στέγη βάζει στή γραμμή τά πελαργά- 
κια ή μητέρα καί στέκεται μπρός τους. Κου
νάει τίς φτερούγιες της ρυθμικά καί τά μι
κρά τήν μιμοΰνται. Έ τ σ ι σέ λίγο μαθαί
νουν νά πετοΰν, στά κεραμύδια επάνω πρώ
τα, καί στό τέλος πιό μακρυά, ώσπου γρή
γορα γίνονται σωστοί άεροπόροι.

Γ ιά  νά γίνουν δμως δλα αύτά έρχεται 
τό φθινόπωρο καί πρέπει νά έτοιμασθοΰνε 
γιά τό μεγάλο ταξεϊδι τής Α φ ρ ικ ή ς, δπον 
οί παληοί πελαργοί θά οδηγήσουν τά παι
διά τους γιά τό ξεχειμώνιασμα. ’Αρχίζουν 
λοιπόν μικροί καί μεγάλοι, αρκετές ημέρες 
πριν νά γυμνάζωνται σέ καθημερινά πετά
γματα.

’Ώ ρες ολόκληρες πετάν= πάνω σέ ωραίες 
καμπύλες καί γλυστράνε σέ θαυμάσια κατε
βάσματα πρός τή γή καί πάλι σηκώνονται 
ψηλά στόν ούρανό.

Τήν άσκησι αύτή τήν κάνουν πρω ΐ και 
βράδυ καί οσο πλησιάζει ή ’μέρα γιά τήν 
άναχώρησι, τόσο πιό πολύ γυμνάζονται καί 
τόσο πιό μεγάλες γίνονται οί ομάδες πού' 
μετέχουν.

Κ ι’ εξακολουθεί αύτή ή προετοιμασία 
χωρίς διακοπή ώσπου ένα πρω ΐ δλοι μαζύ 
έ'χουν φύγε- χωρίς νά κατορθώσουμε νά 
δοΰμε τήν άναχώρησι.

Μάς ήταν τόσο καλοί σύντροφοι πού α
ληθινά μάς ά'φισε ένα κενό τό πέταγμά τους 
στήν καθημερινή ζωή τοΰ χωριοΰ. Σ.

Ο ΗΑΙ3ΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

"Αγιος άνθρωπος ό παπάς τοΰ χωριοΰ 
μου. Ά κοΰστε, παιδιά μου, τήν ιστορία του 
δπως μοΰ τήν διηγήθη ό ίδ ιος :

— «Είχα χρόνια ξενητευμένος σέ κάποια 
συγγένισά μου, σέ χώρα μακρυνή καί με
γάλη, δπου μ’ έστειλεν ό πατέρας μου νά 
σπουδάσω καί νά γίνω άνθρωπος καλός καί 
γραμματισμένος. Στό χωριό βλέπετε δέν 
μπορεί κανείς νά μάθη πολλά /ράμματα. 
Ό  καϋμένος ό παπά-Χρόνης, τής εκκλησίας 
μας, ήταν άνθρωπος τής εποχής εκείνης 
τής παλαιάς, χωρίς μεγάλη μόρφωσι, κι’ 
δσα γράμματα ήξευρε μοΰ τάμαθε κι’ έμενα 
κουτσά—στραβά. Είχε δμως μεγάλη υπο
μονή κι’ άγάπη. Έ κ το ς δέ άπό τά γράμ
ματα, μέ είχε καί παραγυιό, νά τόν βοηθώ 
σ είς λειτουργίες καί είς δλα του τά θ ρ η 
σκευτικά καθήκοντα. "Οταν έκοινωνοΰσε, 
δταν έκανε γάμο ή δταν έβάπτιζε, μ’ έπερνε 
πάντοτε μαζύ του.’Έ τσ ι έγινα πολύ εύλαβής.

Λοιπόν, σάς είπα δτι δ καϋμένος δ παπά 
Χρόνης δέν ήξευρε καί πολλά-πολλά γράμ
ματα. Μά έγώ έπρεπε νά γίνω κάτί τι πάρα 
πάνω ά π ’ εκείνον, επειδή, παιδιά μου, ή 
εποχή μας δέν άνέχεται μετριότητας. Οί 
σημερινοί άνθρωποι πρέπει νά εΐναι έξυ
πνοι καί καλά μοοφωαένϋΐ γ ιά  νά μπορέ
σουν νά ζήσουν. Σήμερα καί στα χωριά 
άκόμη τό ψωμί βγαίνει μέ μεγάλη δυσκο
λία. Λοιπόν, ό πατέρας μου άπεφάσισε νά 
μέ στείλη μακρυά, στήν πολιτεία, νά μορ
φωθώ λιγάκι, σέ μιά συγγένισά μου, δπως 
σας είπα. ’Ή θελε  νά γίνω παπάς, γ ιά  νά 
γυρίσω μιά ημέρα στόν τόπο μας ν ’ άντι- 
καταστήσω τόν παπά-Χρόνη, δταν θά ήταν

πειά πολύ γέρος καί δέν θά μποροΰσε νά 
λειτουργήση ή δταν θά πέθαινε.

Μά έγώδέν ήθελα νά γίνω παπάς, παρ’ 
δλην τήν άγάπη πούχα στή θρησκεία μας.

Έπροτιμοΰσα νά γίνω δάσκαλος.
Τέλος πάντων, έφυγα είς ηλικίαν δώδεκα 

ετών, καί φυσικά μέ χαρά μεγάλη, έπειδή θά 
έβλεπα κ ι’ έγώ ένα κόσμο άλλο καί με
γάλο.

Ό  πατέρας μου κ ι’ ή μητέρα μου, μοΰ 
είχαν διηγηθή ένα σωρό ιστορίες γιά τής 
μεγάλες πολιτείες, δπου ζοΰν τόσοι πολ
λοί άνθρωποι μαζύ, κ ι’ ό παπά-Χρόνης στό 
σχολειό, σάν μάς έκαμνε μάθημα, μάς έδει
χνε τή χώρα ζωγραφισμένη σ ’ ένα μεγάλο 
χάρτινο πίνακα. ’Αλήθεια, τί ωραία λ  ου 
ήτο τότε !

Μοΰ άρεσε πολύ περισσότερο ή ζωγραφιά 
έκείνη, παρά ή πραγματική χώρα, σαν έπή- 
γα καί τήν είδα! Τίποτα δέν έμοιαζε μέ τόν 
ώραΐον έκεΐνο πίνακα, τίποτα δέν ήταν 
δπως έγώ τό .είχα σχηματίσει στήν φαντα
σία μου ! 'Ό λ α  ήταν διαφορετικά έκεΐ πέρα, 
δλα τεχνικά καί άπότομα, τόσον οπου ενο- 
στάλγησα γρήγορα τό χρυσό μου χωριου- 
δάκι.

Τό σπιτάκι μας εΐναι κτισμένο κοντά 
στήν εκκλησία, άπό τήν άντίθετη ακριβώς 
πλευρά τοΰ δρόμου, ένώ λίγο παρε/εΐ, πρός 
τήν αύλή μας, ένα διάφανο ποταμάκι κα
τρακυλά τά ορμητικά νερά του μέ βόμβο. 
’Έ ρχεται άπό τό βουνό ψηλά καί διασχίζει 
ολόκληρο τό χωριό μας’ στις πλαγιές του 
φυτριόνουν δάφνες καί καλάμια φουντωτά, 
δπου τ’ αηδόνια κελαϊδοΰν τό δειλινό καί

Α Α Η Θ Ε Ν Ε Σ  Ι Β Τ Ο Ρ Ι Ε Σ



τή χαραυγή. Στή γωνιά δέ τοϋ σπιτιού μας, 
■υψώνεται υπερήφανο ένα καταπράσινο 
πεΰκο, δπου φτάνει μπορώ νά σάς πώ, ώς 
πάνω στήν κορυφή τοϋ καμπαναριοΰ ! "Οταν 
πάλι καμμιά φορά ΐδης ν ’ άνατε{λχ] άνάμεσά 
τους ή σελήνη, νομίζεις πώς βρίσκεσαι στόν 
παράδεισο !

Αυτο είναι τό χωριό μας, ποϋ δέν μπορώ 
νά σάς τό περιγράψω καλλίτερα, καί πού 
δέν ήξευρα νά τό εκτιμήσω δταν έκαθόμουν 
εκεί. Αλλά τό ενοστάλγησα έπειτα, δταν 
επήγα στήν ξενητειά.

Το εβλεπα τοτε στά όνειρά μου συ
χνά, το εβλεπα καί ξυπνητός, σαν έκλεινα 
πολλές φόρες τά μάτια μου, κουρασμέ
νος άπό τήν πολλή μελέτη. Φαντάζε- 
σθε δε, ποσο περισσότερο τό έλαχτα- 
ροΰσα οταν επλησίαζαν τά Χριστούγεννα 
κι ο Αη-Βασίλης, κι’ έθυμόμουνα τήν 
μαννοϋλα μου.

Σ άν τέτοιες ήμερες εκείνη νοικοκυ
ρεύει καί φτιάνει ένα σωρό ώραϊα γλυκά, 
ενώ η γιαγιά μου ή καϋμένη κάθεται 
σκυφτή — σκυφτή κοντά στήν παραστιά 
καί λέγει παραμυθία στά παιδιά μας, τά μι- 
κρότερά μου αδέλφια, καθισμένα κ ι’ εκείνα 
τριγύρω σταυροπόδι. Τούς αρέσει ν ’ άκοΰνε 
τη  γιαγιά μου, ενώ ψήνουν φρυγανιές ή 
πετοΰν σιή φωτιά καλαμπόκια, τά όποια 
σκάζουν σάν τρακατρούκες μέ κρότο δυνατό·

— Βρέ, αφήστε τίς μπαμπακοϋλες, τούς 
φωνάζει τότε θυμωμένη ή γιαγιά μου, κ ι’ 
άκοΰστε εδώ !

’Ά χ !  πόσες ιστορίες ξεΰρω νά σάς διη- 
γηθώ , ά π ’ εκείνες πού μάς έλεγεν ή καϋ
μένη. . Μά προχωρώ τώρα γιά νά μή σάς 
κουράσω, παιδιά μου.

Λοιπόν, ένοσταλγοϋσα πολύ τό σπι
τάκι μου καί τόν τόπο μου, καί σαν 
ετελείωσα πιά  τό σχολείο κ ι’ επήρα τό 
δίπλιομά μου, κι’ έγινα κ ι’ έγώ μεγάλος καί 
μορφωμένος νέος, άπεφάσισα νά ξαναγυ- 
ρίσω επί τέλους στό χωριό μας. ’Αλλά δέν

ήθέλησα νά γίνω παπάί, ήμουν μόνο δά
σκαλος, καί νά σάς πώ τήν άλήθεια... δέν 
ήθελα νά μείνω στό χωριό μου, ό'χι φυσικά 
επειδή δέν ήταν καλλίτερα εκεί πέρα, μά 
επειδή επιθυμούσα νά είμαι στήν πολιτεία 
γιά νά μελετώ στις βιβλιοθήκες καί νά 
προοδεύσω.

Έ ν  τφ  μεταξύ ό πατέρας μου μοϋ 
έγραψε πώς ό κακομοίρης ό παπά — 
Χρόνης μάς άφησε... χρόνους! (άπέθανε) 
καί δτι έπρεπε νά πάω στόν Δεσπότη νά 
μέ χειροτονήση διάκο (δηλ. νά μέ κάνχι 
παπα) καί νά έπιστρέψω έπειτα στό χωριό. 
Αύτό δέν ήταν μόνο επιθυμία τοϋ πατέρα 
μου, μά καί επιθυμία τοϋ μακαρίτη παπά- 
Χρόνη, πού τό έλεγε διαρκώς δ ίαν ζοΰσε 
καί πού τό έπανέλαβαν τά τρεμουλιασμένα 
χείλη του καί σάν άφησε τή στερνή του 
πνοή.

Γιά νά μή σάς τά πολυλογώ, έφυγα γιά 
τήν πατρίδα μου, άλλά χωρίς νά γίνω πα
πάς. Δέν ξέρω πώς ύπερίσχυσε στήν ψυχή 
μου ό πόθος νά μείνω κοσμικός γιά νά 
άκουσθώ μιά ήμερα στά γράμματα καί νά 
έχω κι’ έγώ τό θάρρος τής γνώμης μου.

“Ενα πρω ΐ λοιπόν έφόρτωσα στόν ώμο 
τό δισάκι μου κι’ έπήρα συγκινημένος τόν 
δρόμο τοΰ χωριού μου, άλλά σάς τό εξο
μολογούμαι, μέ κάποιο βάρος συνειδή- 
σεως...
Έ περπάτησα δλη τήν ημέρα μέσα άπό 
βουνά, μέσα άπό χαράδρες, άνάμεσα άπό 
δάση καί φαράγγια καί άπό ξένα χωριά, 
δπου οι άνθρωποι μ’ έβλεπαν μέ περιέρ
γεια μεγάλη.

Έ κοιμήθηκα τήν νύκτα είς τήν κα
λύβα ενός πτωχοϋ. Τ ήν άλλ’ ήμερα 
έπήρα πάλι τόν δρόμο μου.

Τήν εποχή εκείνη δέν έπήγαινε α
μάξι στό χωριό μου, παρά μόνο τά ζώα, 
μέσ’ άπό μονοπάτια γυριστά κι’ επικίν
δυνα. Ά λ λ ’ έγώ δέν είχα χρήματα νά

πάρω ζώο, κ ι’ έπερπατοΰσα, δπως σάς 
εΐιτα, μέ τά πόδια. Π ρός τό μεσημέρι 
λοιπόν ό καιρός έχάλασε. Μεγάλα καί 
μαϋρα σύννεφα έσκέπασαν τόν ουρανό 
καί δέν άργησε ν’ άρχίση δυνατή βροχή. Τά 
νερά έκατρακυλοΰσαν ά π ’ τό βουνό καί ήρ- 
χοντο μέ θόρυβο πρός τό μέρος πού έ- 
στεκόμουν εγώ, κάτω άπό έ'να μεγάλο 
δένδρο.

Σ έ  λίγο έχάθη καί τό .μονοπάτι καί δέν 
ήξευρα πειά πώς θά  έφευγα άν τυχόν έστα- 
ματοϋσε ή βροχή. Ή  βροχές καί οί κεραυ
νοί έχαλούσαν τόν κόσμο' ή αστραπές μέ 
έτύφλωναν, ό άνεμος έσφύριζε καθώς περ
νούσε μέσ’ ά π ’ τά φύλλα τών δένδρων καί 
θά έλεγες πώς εζητοϋσε νά μέ πάρη μαζύ 
του !

Ό  φόβος μου ήτο μεγάλος καί δέν 
ήξευρα τί νά κάμω Έ σύρθηκα τότε δειλά- 
δειλά πρός έ'να μεγάλο θάμνο, πού έβγαινε 
κάτω άπό μιά σπηλιά, έπειδή τό δένδρο μου 
δέν μποροϋσε πλέον νά μέ προφύλαξη. Στήν 
αρχή ήτο σάν καλλίτερα έχει μέσα, μά σέ 
λίγο τά νερά υψώθηκαν κ ι’ ήταν αδύνατο 
νά σταθώ. Τ ί νά έκα να ; ’Ασφαλώς θά  έ- 
πνιγόμουν άν δέν έφευγα, άλλά ποϋ νά 
πάω ; πώς νά προχωρήσω ; Ή  καταιγίς έ- 
γίνετο άπό στιγμή σέ στιγμή άγριωτέρα 
καί ή ζωή μου έκινδύνευε. Τό δισάκι μου 
τό πήρε τό νερό κ ι’ έκεΐ μέσα δ κακομοίρης 
ειχα τά καλλίτερά μου βιβλία καί τά ροΰχα 
μου !

’Ή μ ουν δέ ολόκληρος μουσκεμμένος 
κι’ ένόμιζα δτι θά  πνιγώ . ’Ά ρχισα  λοιπόν 
νά κλαίω καί νά παρακαλώ τόν Θεό νά μέ 
σώση. Έ γονάτισα κι’ έκανα τήν προσευχή 
μου. Τότε άκούω διά μιάς μία δυνατή 
βροντή καί βλέπω λάμψι μεγάλη, χωρίς 
δέ νά εννοήσω πώς, σωριάζομαι κάτω ! 
Ά λ λ ’ ένα χέρι τή στιγμή εκείνη μέ αρπάζει 
καί μέ ξανασηκώνει. 'Υ ψώνω τρομαγμένος 
τά μάτια μου καί τί νά ιδ ώ !... Τ ό  φ ά ν τ α 
σμα το ϋ  π α π α  - Χ ρ ό ν η ,  σκελετωμένο

καί αγριωπό- τά μάτια του έπετοΰσαν 
φλόγες, κι’ άπό τό στόμα του έβγαιναν 
φείδια !

— Γύρισε γρήγορα πίσω στήν πολιτεία, 
μοΰ λέγει μέ φωνή βραχνή καί τρεμουλια- 
στή καί πήγαινε, άν θές τή ζωή σου, στόν 
Δεσπότη νά σέ κάνη παπά. ’Έ π ειτα  τρέξε 
μονομιάς άπάνω στό χωριό μας καί άνοιξε 
τήν έκκλησιά, πού μένει αλειτούργητη άπό 
τόν καιρό πού πέθανα. Τ ’ ά κ ούς;

Έ γώ  δέν μίλησα καθόλου. Τό φάντασμα 
έχάθη καί διά μιάς έπαυσε ή βροχή. Τό 
μονοπάτι ξαναφάνηκε πάλι, ό ήλιος βγήκε 
καί τά πουλάκια άρχισαν νά τριλλίζουν στά 
κλαδιά. Ή  καταιγίς έπήγαινε πρός τό μέρος 
τοΰ χωριοΰ μου, ενώ πρός τό μέρος τής πο 
λιτείας έγινε χαρά Θεοϋ... Ή τ ο  θαύμα. 
’Έκανα τόν σταυρό μου, βγήκα ά π ’ τήν 
σπηλιά μου κ ι’ έπήρα γρήγορα τόν δρόμο 
τής έπιστροφής γιά τόν Δεσπότη. Τήν άλλη 
ημέρα μ’ έχειροτόνησε διάκο, μοΰ έδωσε τήν 
ευλογία του καί μετά λίγον καιρό έφθασα 
στό χωριό μου μέ... τό ράσο! δάσκαλος καί 
παπάς, δπως μέ βλέπετε σήμερα παιδιά 
μου.

Ηΰρα τούς γονείς μου καλά, άλλά μέ 
άσπρα μαλλιά πλέον, καί τ ’ άδέλφια μου, 
μεγάλα’ ή χαρά μας ήτο άπερίγραπτη σάν 
άνιαμώσαμε καί τά δάκρυα έπλημμύρισαν 
τά μάτια μας. ’Έ πειτα  μέ συνώδευσαν δλοι, 
κι’ οί γονείς μου, κι’ οί άδελφοί μου κι’ δ- 
λοι οί χωριανοί μας, κι’ έπήγα κι’ άνοιξα 
την έκκλησία νά λειτουργήσω. Κ αθώς έ- 
πλησίασα τήν εικόνα τής Παναγίας, τήν 
είδα νά χαμογελά, άπό τήν χαρά της, δσοι 
δέ ασθενείς ήλθαν τήν ημέρα έκείνη έθε- 
ραπεύθησαν.

Βλέπετε λοιπόν, παιδιά μου, πώς ήταν 
γραφτό νά γίνω παπάς. Ν ’ άκούτε πάντοτε 
τούς μεγαλειτέρους σας, νά μή πικραίνετε 
τούς γονείς σας καί νά ύποτάσσεσθε είς τό 
θέλημα τοΰ Θεοϋ. ’Αμήν».

Α ιμ ίλ ιος  Σ π η λ ιω τό π ο υλο ς
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Ξεύρετε πότε έφευρέθη ό Τηλέγραφος ; 
To 1793, δηλαδή προ εκατόν σαράντα ετών 
μόλις. Ή  πρώτη του εφαρμογή εγεινε διά 
σημάτων. Έ τοποθετοΰντο δηλαδή σέ̂  δ ιά
φορα καταφανή υψώματα δοκοί, οι οποίοι 
εις τήν κορυφή των έφεραν βραχίονας τούς 
οποίους έκινοΰσαν συμφώνως πρός ώρισμέ- 
νον κώδικα. Ό  κάθε σταθμός έπανελάμβα- 
νε εις τόν γειτονικό του σταθμό τό κείμενον 
πού είχε λάβη κι’ ετσι τό τηλεγράφημα ε- 
φθανε είς τόν πρός δν δρον. *0 τηλέγρα
φος αυτός ώνομάζετο, οπτικός τηλέγραφος.

Σήμερα δμως ό τηλέγραφος έξελίχθη, 
άντί τοϋ όπτικοϋ εχουμε τόν ηλεκτρικό τη
λέγραφο και τά τηλεγραφήματα διαβιβά
ζονται άστραπιαίως.

Ά λ λ ά  καί 6 τηλέγραφος αυτός εχει ενα 
μεγάλο μειονέκτημα. Ό  μέλλων νά λαβη 
τό τηλεγράφημα δέν λαμβάνει ποτε το αύ- 
τόγραφο ποϋ τοϋ στείλαμε.

“Οταν παραδώσωμε τό τηλεγράφημα 
στό τηλεγραφείο ό σχετικός  ̂υπάλληλος 
τό μεταβιβάζει μέ σήματα Μόρς, δ δέ^ υ 
πάλληλος, ό όποιος δέχεται τα σήματα αύτά 
τά μετατρέπει πάλι σέ γράμματα. Ως έκ 
τούτου πολλά λάθη μπορούν νά προκύψουν 
πού νά έχουν κάποτε άποτελέσματα πολύ 
δυσάρεστα.

Ιδ ο ύ  δμως πού γίνεται ήδη ή σκέψις 
νά έφαρμοσθή ενα νέο είδος τηλεγράφου, 
πού θά  μάς επιτρέπη νά άποστέλλουμε στόν 
ενδιαφερόμενο αύτόγραφο τηλεγράφημα.

'Η  τελειοποίησις αύτή οφείλεται στόν 
Γάλλο εφευρέτη Μπελίν, καί πολλά καλά 
άναμένονται άπό τήν έφεύρεσί του, δταν 
κατορθω θή αύτη νά γενικευθή.

3Υΐία α>αρά}ενη ιάιοζροω ία 
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Ξεύρετε βέβαια πώς θά  ήταν άδύνατον 
νά ζήσετε άν δέν άναπνέατε τόν αέρα πού 
σάς περιβάλλει.

Ά λλά , άπό τί σύγκειται ό αέρας αύτός; 
Κ ι’ αύτό τό ξεύρετε βέβαια, άπό άζωτον 
και όξυγόνον. Τέσσαρα πέμπτα άζίότου κι’

ένα πέμπτον οξυγόνου.
Καί τό μέν άζωτον είναι έ'να αέριον ου

δέτερον μπορεί κανείς νά πή. Τό όξυγόνον 
όμως χαρακτηρίζεται άπό μιά παράξενη 
ιδιότητα, άπεχθάνεται τήν μοναξιά, καί 
επιδιώκει πάντοτε νά ένωθή μέ κάτι, δ,τι 
κι’ αν βρή μπροστά του.

Συναντά π. χ. έ'να κομμάτι σιδήρου, 
ρίχνεται επάνω του, τό περιβάλλει καί... τό 
σκουριάζει. Βλέπει έ'να πυρακτωμένο κάρ
βουνο, σπεύδει πρός τό μέρος του, τό βοηθεΐ 
νά κάψη καλλίτερα καί οίκειοποιεϊται ενα 
μέρος τής ουσίας του γιά νά σχηματίση 
μίαν άλλη ουσία τό όξείδιον τοΰ άνθρακος.

Ά λ λ α  καί δταν άναπνέετε τί γίνεται ; 
Α ποβάλλετε τό άζωτο καί νομίζετε βέβαια 
δτι συγκρατεΐτε τό όξυγόνον; Κάθε άλλο.

Τό οξυγόνο μόλις έλθη σέ επαφή μέ τό 
αίμα τών πνευμόνων σας, σπεύδει νά άνα- 
καλύψη έ'να σύντροφο καί βρίσκει τόν άν
θρακα ένούμενο δέ μαζύ του σχηματίζει 
τό άνθρακικόν οξύ, το οποίον αποβαλλεται 
διά τής έκπνοής.

Θά διερωτάσθε βέβαια, πώς είναι δυνα
τόν νά ύπάρχη άκόμη στήν άτμόσφαιρα όξυ
γόνον ελεύθερον, άφοΰ εχει τέτοια μανία 
νά ενώνεται μέ δτι βρή μπροστά του ;

Ά λ λ ά  πρέπει νά ξεύρετε δτι ή φύσις τα 
πάντα έν σοφία έποίησε. Έ  λοιπόν, τά 
δένδρα καί τά φυτά είναι αύτά πού μάς 
προμηθεύουν τό όξυγόνον πού μάς χρειά
ζεται. Γ ιά νά άναπτυχθοΰν έχουν ανάγκη 
άπό μεγάλας ποσότητας άνθρακος, ή γή δ
μως δέν τούς προσφέρει δσο άνθρακα θά 
έχρειάζοντο. Γ ι’ αύτό σπεύδουν νά παραλά
βουν άπό τήν ατμόσφαιρα, το ανθρακικό 
οξύ πού άφθονο υπάρχει, προερχόμενο άπό 
τήν έκπνοή τών άνθρωπων, από τα εργο
στάσια κλπ.

Ά π ό  τό άνθρακικό δξύ κρατούν τόν 
άνθρακα καί αποβάλλουν τό όξυγόνον πού 
δέν τούς χρειάζεται.

Α,ύτό σάς δίδει τήν έξήγησι γιατί είναι 
πάντοτε υγιεινά νά κατοική κανείς κοντά 
σέ δενδροφυτευμένα μέρη.

f t P H X  Cl D C O I  T O W  Π Ο Λ € Μ Ο ¥
'Ο  Παύλος πού άκονσε προσεκτικά την 

ιστορία της Ά θ η ν ά ς  ρώτησε\ άξαφνα. ^
—- Μ ά  εμείς  εμά θαμε  στο σχολείο  πω ς 

θ ε ό ς  τον Π ολέμον είναι 6 ’Ά ρ η ς  . . .  Ε 
σείς λέτε τώρα πώ ς και ή Ά θ η ν ά  θεά  τον 
πολέμον είναι. Δεν καταλαβαίνω . . .

—  Ν ά  οον έξηγήοω αμέσως Πανλο είπε  
δ Λ ά μ π η ς .  Κ ι ' ε τ σ ι  θ ά  σας πώ και γιά 
τόν "Αρη σήμερα ■ . .

Ό  "Αρης είναι γνιός τον Δ ιός και τής  
"Η ρας. Ε ίνα ι ονράνιος θεός κι αντος μα  
εχει πάρει πολύ περισσότερο τό χα ρ α κ τή 
ρα τής μητέρας τον τής γκρινιάρας και φι-  
λόνεικης "Ηρας . ■ ■ Ε ίνα ι ορμητικος, ανα- 
β ε ι  γρήγορα, θνμώνει με θεούς και άνθρώ-  
πονς και τό πέρασμά του φέρνει καταστρο
φ ή  σέ κάθε τόπο . . . Ποιο φυσικό φαινό  
μενο άραγε νά εθεοποίησαν οί “Ελληνες  
με  τόν άγριο  ’Ά ρ η  ;

—  Ό σ η  ώρα μας τόν περιέγραφες Λ ά 
μ π η  ε ίπε  ή Ά ν ν α ,  σκεπτόμουνα τήν άγρια 
θύελλα που έξαφνα ξεσπά σέ μιά ηλιόλου
στη μέρα, γ ε μ ί ζ ε ι  σύννεφα ο ονρανος, αρχί-  
ζονν άνεμοι ορμητικές βροχές με αστραπό
βροντα κ ι '  αναστατώνεται γή και ονρανος... 
Α ν τ ό  τό φαινόμενο θαρρώ πώς ενέπνευσε^ 
στους άρχαίους  "ΕΆληνας τη θεότητα  τον 
Ά ρ η  . . ■

— Τό βρήκες 'Ά ννα  . . . ό "Α ρ η ς  σνμ-  
βολίζει τήν θύελλα, τήν άγρια και ορμητι
κή καταιγίδα, είναι ό θεος τον κακόν , τής  
κα ταστροφής και τον φονον . . .

— Γ ι '  αντό εγινε καί θεός τοϋ πολέμον  
πιό νοτερά ε ίπε ή Κ λειώ  γιατί κ ι ' ό  πόλε
μος ελεγε ό μ π α μ π ά ς  πώ ς είναι κάτι πολν  
φοβερό καί καταστρέφει τονς άνθρώπονς  
καί τά κράτη  . . .

— Σωστά.  Ό  'Ά ρ η ς  λοιπόν είναι ό θεός  
τον  ορμητικού καί καταστρεπτικού πολέμον  
ενφ  ή Ά θ η ν ά  είναι τής ανδρείας καί τού 
ηρωισμού . . . ’Ε ν φ  ή Ά θ η ν ά  φέρνει τή

Ν ίκη , ό ’Ά ρ η ς  δίνει τή καταστροφή. Αυτή  
είναι ή διαφορά τονς.

— Σ τή ν  Ί λ ιά δ α  έμάθαμε, είπε ή ' Ά ν 
να, πώς ό Δ ιομήδης πον τόν προστάτενε ή 
Ά θ η ν ά  πλήγωσε τόν ’ Α ρη . . · Φαίνεται 
πώς δεν τά πήγαιναν καλα οί δνο τονς.

—  Καί δέν ήταν δννατόν να τα πηγα ί
νουν καλά . . . Κανένας θεός στόν "Ολυ
μπ ο  δέν αγαπά τόν "Αρη, γιατί ευχαριστιέ
ται στά αίματα  καί στίς μάχες καί μ έ  τόν 
θνμ ό  τον καί τίς γκρίνιες του ταραζει την 
ήσνχία τών θεών.

— Αέν είναι λοιπόν καθόλον συμ π αθ η 
τικός ανχός ό θεός . . . δεν τον αγαπώ οντε  
έγώ ε ιπε  δ Παύλος.

—  Σ τα Φ ήτε τ coqol νά  οάς tico κοι ko.i i  
καλό γ ιά  τον κα νμ ένο  τον Α ρη  . . . Ε ιχ ε  
κ ι 'α ν τ ό ς  λίγη αγάπη στή καρδια τον. Ε-  
λάτρενε τόν γυιό του τόν Κύκνο . . . Μ α  
κάποτε αυτός πήγε νά καταλαβη δια τής  
βίας ενα ναό τοϋ Α π ό λλω να  Ο θεος ο ρ 
γίστηκε κ ι '  εβαλε τόν Η ρ α κ λ ή  νά πολεμή-  
ση μέ τόν Κύκνο . .  . ‘Ο Κύκνος σκοτώθη
κε τότε κι' δ "Αρης γεμάτος οργή ήρθε νά 
πολεμήση μέ τόν ‘Η ρακλή και να εκδικηθή  
τό γυιό τον. Ά λ λ ά  ό Η ρ α κ λ ή ς  νίκησε πάλι  
τό θεό  τοϋ πόλεμόν κι ο κα'νμενος ο Αρτ]ς 
απαρηγόρητος εφυγε στόν "Ολυμπο.  'Ο  
Ζευς που λυπήθηκε  τήν απελπισμένη  πα- 
τρική καρδιά τον μεταμόρφωσε τόν νεκρό 
γνιό του στό ώραΐο κατάλευκο Ίονλί που
καί σήμερα λέμε Κνκνο  . . .  ,

*Ετσι τελειώσαμε καί μέ τον Α ρη  χά
ρις στήν ερώτηση τοϋ Παύλον.

ΧΟΦΙΑ Μ Α Υ Ρ Ο Ε ΙΑ Η -Π Α Π Α Δ Α Κ Ι
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(Περίληψις άπό τά προηγούμενα κεφάλαια)
Ό  Ρολάνδος Π έϊτζ ΰέλοντας νά καταρίψπ κά

ποιο ρεκόρ μέ τό αεροπλάνο τον πέρνει οτη διάπτηοί 
ου αντή καί τόν β£οιδελφο τον I  εραρδο ενα παιδί 
17 ετών. Πέφτουν θύματα μιάς έκδικήοεως καί η 
τύχη τονς τοΰς ρίχνει ο * ενα νηοι πειρατών. ΕκεΓ 
βρίοκονν και δυό αιχμάλωτες γυναίκες, μητέρα και 
κόρη πού τοΰς διηγούνται τά δεινοπα&ήματά τους.

(Συνέχεια εκ τοϋ προηγουμένου)

*Δεν μάς έκακομεταχειρίσθηκαν διόλου 
και μάλιστα μας άφησαν αρκετή έλευθερία  
άφοΰ ήξεραν πώς δεν μποροΰααμε νά φ ύ
γω με.

« Έ γ ώ  έκανα τον γύρο δλου τοΰ νησιού 
κ ι ’ έτσι μπόρεσα κ ι ’ έκατάλαβα δτι ε ί 
χαν την μέθοδο τής πνρκαϊάς  γιά νά 
προσελκύουν τά πλοία και είχαν κι εγ- 
κατάστασι ασυρμάτου, μ ε  τον όποιο Εστελ
ναν τά σήματα κινδύνου.

« Τόσο η μητέρα μου δσο κι έγώ δεν 
είμαστε άπό τις γυναίκες που απελπίζον
ται εύκολα και ε ίχαμε  άπόφασι νά δείξωμε  
θάρρος άφοΰ μάλιστα εϊχα βρή τό κα τα φύ
γιό τους κ ι ’ δταν δεν έπρόσεχαν οί φ ύλα 
κες έπερνα κονσέρβες κ ι’ έτρώγαμε. Αύτό  
βάσταξε ώς τήν ήμέοα που είδα τους πει- 
ρατάς νά ετοιμάζονται γιά άναχώρησι κ ι ’ 
εκατάλαβα πώ ς τό έκαναν, γιατί δεν ήθε
λαν νά βρίσκωνται ατό νησί δταν θ ’ άρχι
ζαν οι κυκλώνες. "Οπως δήποτε τους ε ί 
δαμε με άνακούφιοι νά φεύγουν και τότε  
εϋρέθηκε τό πουλί που είδατε, στό όποιο  
χρωστούμε δτι μας βρήκε τό καταφύγιο.  
Έ κ ε ΐ  δμως άποκλεισθήκαμε χωρίς τροφή  
χωρίς τίποτε ώς τήν ήμερα π ο υ  φανήκατε  
αεις, οΐ σωτήρες μας*.

Κ Ε Φ Α  Λ Α Ι Ο Ν  Ε Ν Ν Α Τ Ο Ν  
Ό  Οηααυρός

Ό τ α ν  τό αλλο πρωΐ, βρεθήκαμε ό Ρ ο 
λάνδος κ ι ’ εγώ, μόνοι μας στήν άκρογυα-  
λιά, μοΰ έκανε έντύπωσι τό άνύσηχο ϋφος  
τοϋ έξαδέλφου μου.

’Ερριξε μιά ματιά  τρυγύρω του σάν 
νά ήθελε νά πε ισθή  πώς κανείς δεν μάς  
παρακολουθούσε, κ ι ’ έπειτα εϊπε χαμηλό 
φωνα.

— Γεράρδε, ε ί
μαι ευχαριστημένο*; 
που μπορούμε νά 
μιλήσουμε λίγο χ ω 
ρίς άκροατάς, καί 
νά έξετ άσουμε τά 
πράγματα έν ’ δσω 
αυτές ή δυστυχισμέ
νες γυναίκες κοι
μούνται. 'I I  διήγησις τής Έ λβίρας μ  έκα
με  νά καταλάβω πώ ς ή σωτηρία μας δέν 
προσεγγίζει, καί πώ ς πρέπει τό ταχύτερο  
νά ακεφθοϋμε πώς θά  αμυνθούμε.

— Σ υ μ φ ω ν ώ  μαζύ  σου τοΰ άπήντησα. 
’Α π ’ δτι κατάλαβα τό νησί αυτό εΐναι ενα 
έρημονήσι χαμένο στήν θάλασα τής Κίνας. 
Κ α μ μ ιά  άτμοπλοϊκή γρα μμή  δεν περνά 
ά π ’ έδώ, καί μόνον οι πειραταί θ ά  προσεγ
γίσουν μ ιά α π ’ αυτές τίς μερες.

— Κ ι ’ έδώ ακριβώς έγκειται 6 κίνδυνος, 
Γεράρδε. Π ρέπει μέ κάθε τρόπο νά βροϋμε 
ενα μέσο νά προφυλαχθοϋμε απ αυτονς 
καί νά προφυλλάξουμε καί τίς δυο προο- 
τατευόμενες μας.

— ’Έ χ ε ις  μ ή π ω ς  κανένα σχέδιο;
— ’Ί σ ω ς .  Κ α ί πρώτα ά π ’ δλα πρέπει: 

νά έπ ισκεφθοΰ με  προσεκτικά το σπήλαιο 
πού χρησίμευε ώς καταφύγιο στις δυό γυ
ναίκες. ’Έ χ ω  τήν ιδέα πώς οί πειραται 
δέν ξέρουν τήν ύπαρξι αύτοΰ τοΰ σπηλαίου,

— ’Ά ν  εΐναι δπως τό λές, τό σπήλαιο 
αύτό θ ά  μπορέση  νά μάς χρησιμεύση για 
νά καταφύγουμε μέσα σ αυτο εν καιρφ  
ανάγκης. Τ ίποτα  δέν μάς εμποδίζει νά με
ταφέρουμε έκεΐ μέσα οσες προμήθειες  
μπορούμε, μερικά ρούχα, uia λαμπα, σπίρ
τα καί γενικώς δ,τι χρειάζεται γιά νά μπ ο
ρέση κανείς νά ζήση λίγο καιρό.

— Ν αί, άπήντησε ό Ρολάνδος, αυτα... 
καί άλλα άκόμη...

Κ ατάλαβα άπό τά λόγια τοϋ Ρολάνδον, 
δτι κάποια άλλη σκέψι είχε πού δεν ήθε
λε νά μοΰ έμπιστευθή  πριν καταληξη σ ε
να οριστικό συμπέρασμα.

—  “Α ς  μ ή  χάνουμε λοιπόν καιρό; προ-

αέθεαε, γιατί οί Κινέζοι μ π ο ρ ε ί  νά φ τ ά 
σουν άπό τήν μιά ώρα στήν άλλη θά  κά
νουμε μάλιστα καλά νά παρακολουθούμε  
τακτικά τόν ορίζοντα μή η ω ς  φανή κανένα 
πλοίο.

— Θ άπρεπε ίσως νά κατεβάσουμε καί 
τήν σημαία μας, άφοΰ δέν θά  χρησιμεύση  
σέ τίποτα  άλλο παρά νά μάς φανερώση  
ατούς πείρα τάς.

"Οταν ξαναγυρίσαμε στό σπήλαιο ή 
Έ λβ ίρα  καί ή μητέρα της είχαν ξυπνήσει 
καί άσχολοϋντο ήδη μ έ  τήν έτοιμασία τοϋ 
προγεύματος.

Ό  Ρολάνδος τίς συνεχάρη καί τίς ευ
χαρίστησε.

— Ν ά  μάς ουγχωρέσετε πώ ς σάς άφί- 
νουμε αύτή τήν φροντίδα, άλλά ό έξάδελ- 
<ρός μου κ ι ’ έγώ θά  έχουμε σήαερα ν ’ ά- 
οχοληθοϋμε σέ κάτι πολύ σπουδαίο.

— Σ έ  κάτι σπουδαίο, ερώτησε μέ έκ·  
πληξι ή νέα; Κ ινε ίτε  τήν περιέργεια μου, 
γιατί δέν καταλαβαίνω τί αξιόλογο μ π ο ρ ε ί  
νά βρή κανείς νά κάνη σ ’ αύτό τό ξερονήσι.

— Σκοπεύουμε νά έπισκεφθοΰμε προ
σεκτικά τό σπήλαιο πού ήαασθε κρυμμένη  
μέ τήν μητέρα σάς, καί νά κατορθώσουμε  
νά τό μεταβάλωμε σ ’ έ'να καλό καταφύγιο  
γιά νά προφυλλάχθοΰμε άπό τους Κινέζους  
δταν έμφανισθοϋν.

— "Ωστε λέτε νά ξανάρθουν αυτοί οΐ 
κακούργοι, έρώτησε ανήσυχη ή μητέρα.

— Κανείς δέν μ π ορε ί  νά τό πή  αύτό, 
πρέπει δμω ς νά λάβωμε τά μέτρα μας.

Κ α ί  λέγοντας αύτά ό Ρολάνδος μέ π α - 
ρεκάλεσε νά τόν άκολουθήσω , κι έπήγαμε  
μαζύ στό σπήλαιο δπου οί πειραταί είχαν  
μαζέψει χίλια δύο πράγματα  πού προήρ- 
χοντο άπό τίς διάφορες ληστείες τους.

Έ κ ά να μ ε  μερικά δέματα άπό διάφορες 
κονσέρβες, μποτίλιες μέ  κρασί, καί ρούχα. 
’Επήραμε άκόμη στρώματα, μαξιλάρια κι 
έβάλαμε κατά μέρος κ ι ’ άρκετές κουβέρτες 
γιά νά τίς παραλάβουμε τήν μέρα πού θα  
έφεύγαμε.

Έ ν ώ  δμως έγώ ήσχολούμην Ιδιαιτέρως 
μέ τά τρόφιμα 6 έξάδελφός μου τουναντίον 
Ιμάζευε διάφορα έργαλεΐα, τά όποια κατά  
τήν γνώμη μου είχαν έντελώς δευτερεύου- 
οα σημασία. Μ εταξύ  τών άλλων τόν είδα 
νά ξεχωρίζη γιά νά τά πάρουμε κ ι ’ αύτά  
μαζύ μας, διαφόρους τενεκέδες βενζίνης  
τούς όποιους μετεκόμισε ό ίδιος σφυρί
ζοντας μ ’ ενα ύφος Ικανοποιημένο ώς τήν

είσοδο τοϋ σπηλαίου.
— Δέ μοΰ λές σέ παρακαλώ, μήπω ς φαν

τάζεσαι πώς θά  άνακαλύψης κανένα αερο
πλάνο, έδώ στήν έρημιά, γιά νά γυρίσουμε  
στήν Ευρώπη αεροπορικώς;

1 '0  Ρολάνδος γέλασε μέ τήν καρδιά του 
χωρίς νά μοϋ άπαντήση, ένώ ξεχώριζε άπό  
τόν σωρό τών άλλων πραγματω ν ενα μετάλ
λινο άντικείμενο πού δέν ήταν αλλο παρα  
ίίνας προβολέας μέ βενζίνη. Τόν άκούμπισε  
ιιαζύ μέ τά άλλα πράγμα τα  κι επειτα ξα
νάρχισε τό ψάξιμο στο σπήλαιο χωρίς να 
δείχνη άν ήταν ή δχι ευχαριστημένος. Οταν 
έτελείωσε τίς ετοιμασίες του αρχίσαμε το 
κουβάλημα άπό τό ένα σπήλαιο ατό αλλο, 
πράγμα  πού μάς έπήρε αρκετή ωρα. Η  
Ε να  καί ή μητέρα ιης μάς έβοήθηααν κ ι ’ 
αύτές μέ τό μέτρο τών δυνάμεών τους κου
βαλώντας τά μικρότερα δέματα καί με αυ
τό τόν τρόπο τό κουβάλημα έτελείωσε πιο  
γρήγορα.

’Ετοποθετήσαμε καλά δλα τα τρόφιμα, 
ώστε νά τά προφυλάσσουμε απο την υγρα
σία καί βλέποντας δτι ε ίχαμε φαγώσιμα  
τουλάχιστο γιά ένα μήνα ό Ρολάνδος ανέ
πνευσε μέ άνακούφισι.  «Μ ια φροντίδα λι- 
γώτερη» έψιθύρισε, υστέρα εξετάσαμε καλα  
τή σπηλιά καί είδαμε  δτι δεν αποτελεΐτο  
άπό μιά μόνον αίθουσα άλλα και απο δυό 
γαλερίες. Στό  βάθος υπήρχε ένα άνοιγμα  
καί ό Ρολάνδος δέν θέλησε πολύ νά κατα-  
λάβη δτι τό άνοιγμα αύτό έπροχωροϋσε ώς 
τή θάλασσα. Δηλαδή ό βράχος ήταν κού
φιος καί είχε πολύ βάθος

Ό  Ρολάνδος έπήρε τήν άπόφασι  νά έγ- 
κατααταθή έκεΐ μέ 2  — 3 κουβέρτες αιγάρα  
καί τρόφιμα γιά νά συνέχιση τις ερευνες 
του δλη τή νύχτα.

— θ ά ρ θ ω  κ ι ’ έγώ μαζύ  σου, τοΰ είπα,  
άλλά μοΰ άπεποιήθη, γιατί ευρισκε πώς Ε
πρεπε  νά μείνω κοντά στις δυό γυναίκες  
γιά νά τίς προστατεύσω άπό κάθε απρό
οπτο.

Ή  νύχτα μας έπέρααε αρκετά ταραγμέ
νη καί τό πρω ΐ γιά νά άφήσω τόν Ρολάνδο  
μόνο του νά συνέχιση τίς έρευνές του έβάλ- 
θηκα  μέ  τήν Έλβίρα νά κουβαληαωμε καί 
δτι άλλο ένομίζαμε χρήσιμο γιά τήν νέα μας  
έγκατάατασι. ’Έ ξαφνα  ενώ μετατοπ ίζαμε  
ένα μπαγιού ή Έλβίρα μοϋ φωνάζει :

— Κυττάξτε, μιά κρύπτη.
Π ρά γμα τι  υπήρχε μ ία  κρύπτη, μ ία  κα

ταπακτή , άλλά δσο καί άν έτραβηξα τον σ ι-



— Δηλαδή;  *
Δηλαδή ο ασύρματος. Ά ν εκ α λ υψ α  την 

άντέννα. Ε ί ν ’ εκεί στο κατάρτι . ■ .

Κ Ε Φ Α Λ Α  Ι Ο Ν  Ε Ν Δ Ε Κ Α Τ Ο Ν  

Κ απνβξ ατβν όρ ίζβ ντα

Τώρα τά καταλάβαινα δλο.
Α υ τό  εψαχνε νά βρή τόσες μέρες ό Ρ ο

λάνδος και δεν είχε άδικο νά λέη πως ειχε  
άνακαλνψη θησαυρόν. Ό  ασύρματος θα  
μας εσωζε άπό τά χέρια τών πειρατών.  

"Εφθανε νά κατω ρθώ σω με νά τον βα-

πιο άπό τήν πολυκαιρία και άπό τις βροχές  
και ϋπεχώρησε, ευτυχώς δε γιά με βρέθηκα  
στή θάλασσα.

Ό  Ρολάνδος έτρεξε αμέσως στή σχεδία  
και χωρίς πολλή δυσκολία μ 5 επιασε. Ή 
ταν κατατρομαγμένος και πελιδνός, άίλά  
τόν καθησύχασα και γιά νά τόν δείξω πώ ς  
ήμουν εντελώς καλά τοΰ είπα

—  Τήν άντέννα γρήγορα !
"Οπου κ ι '  αν είναι φθάνουν οί πειρα-  

ραί...
'Ε πήραμε  τήν άντέννα κ ι’ έγνρίοαμε  

στη σπηλιά οπού αναγγείλαμε τά δυσά-

δερένιο κρίκο έστά'θη άδύνατον ν ά  τήν μ ε 
τακινήσω.

’ Εδέσαμε τότε ενα σχοινί χονδρό στόν 
κρίκο κ ι 'α ρ χ ίσ α μ ε  νά τραβούμε και οί 
τρεις δηλαδή ή Έλβίρα, ή μητέρα της κ ι '  
έγώ κ ι ’ έπ'ι τέλους κατρωθώσαμε νά τήν ά- 
νοίξονμε. β ρεθή κα μ ε  τότε σε μ ιά άλλη σπη
λιά πον φαινόταν εντελώς έρημη καί έγκα- 
ταλελειμμένη.  ",Avayia ενα σπίρτο και στήν  
λάμψι του τήν φευγαλέα διέκρινα τρία κι
βώτια άπό μπρούντζο  σκαλιστά. ’Ανάβω  
και δεύτερο σπίρτο, ανοίγουμε τά τρία κι
βώτια και μένομε έκθαμβοι. Μ προστά στά  
μάτια  μας λάμπονν, ρονμπίν ια , διαμάντια, 
ζαφύρια, μαργαριτάρια . . .

— Ό  ‘θηοανρός τών πειρατών ! έφώ- 
ναξα ενθουσιασμένος.

— θησαυρός ανεκτίμητος ! επρόσθεσε  
ή μητέρα τής Έλβίρας.

Τή στιγμή εκείνη επέστρεφε καί ό Ρ ο 
λάνδος καί τοΰ έδείξαμε τά τρία κιβώτια.

—  Α ντό  δέν με  εκπλήττει,  ε ίπ ε  :
Οί πειραταί μας  είναι θαλασσοκράτο

ρες, μά  κ ι ’ εγώ άνεκάλνψα κάτι πιό καλό : 
Ή  σπηλιά εκείνη εχει μ ία  σήραγγα πον  
επικοινωνεί με  τή  θάλασσα.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Δ Ε Κ Α Τ Ο Ν  
Γ «  λ ε ίψ α ν α  τ ώ ν  π λ ο ίω ν

Ό  Ρολάνδος ήταν δλη τή μέρα σκν- 
θρω πός κ ι ’ αμίλητος. Καταλάβαινα πώς  
κάτι τόν ενοχλούσε καί δταν βρεθήκαμε  
λίγο μόνοι τόν ερώτησα τήν αφορμή τής  
ανησυχία* τον.

— Π ρέπει,  μον είπε, νά παρακαλοϋμε  
νά μήν  ελθονν αντές τις μέρες οί πειραταί  
αλλοιώς είμαστε χαμένοι.

— ΙΙώ ς αυτό.
— Διάβολε! δέν καταλαβαίνεις δτι θ ’ ά- 

νακαλύψουν τό καταφύγιό μας ψάχνοντας. 
Λ οιπόν  θά  βαλθοΰμε άμέσως νά φτιάξωμε  
μιά σχεδία...

— Μ ιά σχέδιά ;
— Ναί, μόνον και μόνον γιά νά μ π ο ρ έ ■ 

σωμε νά κάμω με μ ία  περιοδεία στά πέριξ  
μή π ω ς άνακαλύψονμε τίποτε πιό άοφαλές.

Τό φτιάξιμο τής σχεδίας μας επήρε  
τρεις  μέρες καί τά χέρια μας ήσαν σε ελε
εινή κατάατασι, άλλά ποιος συλλογιζόταν  
τώρα τέτοια πράγματα.

“Οταν ή σχεδία ήταν έτοιμη επιβιβα
σθήκαμε καί αρχίσαμε τόν περίπλου μας  
με  αρκετή δυσκολία. 'Ο  Ρολάνδος μοΰ ε

δωσε τίς σχετικές οδηγίες γιά νά χρησιμο
ποιώ τό μεγάλο κουπί κ ι ’ ετσι κατωρθώ-  
σαμε ν '  απομακρυνθούμε άρκετά καί νά 
φθάσω με στό μέρος τής παραλίας που  
ήταν τό πρώτο νανάγιο.

1Η τα ν  ενα ξύλινο πλοίο, τοΰ όποιον  
δέν έσώζετο παρά μόνον ή καρίνα. Τά κα
τάρτια είχαν σπάση καί τό κατάστρωμα  
ήταν μισοκατεστραμένο. 'Ανεβήκαμε, τό 
έτριγυρίσαμε νοτερά ό Ρολάνδος πον δέν 
φαινόταν διόλον ικανοποιημένος μοΰ  εκα
με  νόημα νά επισκεφθοΰμε άλλα καράβια 
ά π '  αύτά πον ήσαν στά πέριξ ναναγισμένα.

Σ έ  λίγο ό Ρολάνδος σκαρφάλωσε σ' ενα 
άλλο πλοίο καί μοΰ άφήκε εντολή νά τόν 
περιμένω στή σχέδιά. 'Έ γινε άφαντος κι* 
ελειψε τόση ώρα που άρχισα ν ’ ανησυχώ  
καί τόν φώναξα.

Κ α μ μ ιά  άπάντ ησις. Έ φ ώ ν α ξα  δυνα- 
τώτερα κι' έτοιμαζόμοννα νά σκαρφαλώσω  
κ ι ’ εγώ στο πλοίο δταν τόν βλέπω νά εμ 
φανίζεται κατά μάκρος άπό τό κεφάλι ώς 
τά χέρια ματωμένα.

— Δέν εχω τίποτε. Μ ήν  άνησνχής ! 
μοΰ ε ίπε  γελώντας.

— Τί συνέβη; ερώτησα.
— Μ ή  ρωτάς, μον άπήντησε, μόνο σοΰ 

λέω πώς βρήκα δ,τι χρειαζόμουνα... Π άμ ε  
τώρα.

Δέν εννοούσα νά πώ  περισσότερα καί 
δταν έπιστρέψαμε στή σπηλιά άνήγγηλε στις 
δνό γνναΐκες πον μας  περίμεναν εναγωνίως'.

— Ά ν εκ ά λν ψ α  ενα πραγματικό  θησαυρόΓ
— Μ ά ό θησανρός είναι έδώ civ δέν 

άπατώμαι, είπεν ή Κ α  Ά λ μ ν ρ ώ .
— Ν α ί μέ  μόνη τή διαφορά πώ ς αντός 

δέν χρησιμεύει σέ τίποτε, ενώ ό δικός μον. 
’Α λλά  γιά τήν ώρα πεινούμε καί ας καθή~  
σωμε νά φάμε  γιά . νά ξαναπιάσωμε δου
λειά χωρίς νά χάνωμε οντε στιγμή.

’Α κ ό μ η  καλά - καλά δέν είχα τελειώσει 
τό φαγητό μον πον ό ξάδελφός μον μ  έ· 
σήκωσε.

— "Ελα, τεμπέλη, μοΰ είπε, εχομε δου
λειά.' Σ τή  σχεδία άμέσως.

— Τ ί  θ ά  κάμωμε;
— θ ά  δής.
"Οταν φθάσαμε  στό πλοίο πον ειχε ε· 

πισκεφ'θή τό πρωι μοΰ ε ίπε  ν ’ ανεβώ κι 
εγώ άφοΰ στερεώσω τή σχεδία καί όταν 
βρέθηκα στό κατάστρω μα μοϋ άνήγγειλε  
μέ  φωνή επίσημη.

— Έ δ ώ  είναι ή σωτηρία μας.

λωμε σέ λειτουργία γιά νά μπορέσω,αε να 
στείλωμε σήματα κινδύνου σέ δλα τά ση
μεία  τοϋ όρίζοντος.

— Τό ζήτημα  μόνον είναι νά φθάσω με  
στήν μύτη  τοΰ καταρτιού πού είναι καρφω 
μένο τό σύρμα,., ε ίπεν ό Ρολάνδος.

Τό πράγμα  δέν ήταν καί τόσο εύκολο 
γιατί οϋτε σκάλα σχοινένια υπήρχε οϋτε 
φαινόταν πολν στερεό τό ξύλο τοϋ καταρ
τιού. "Οπως δήποτε επρεπε νά π ιφ οω με  
τό σύρμα κ ι ’ αποφάσισα νά σκαρφαλώσω  
εγώ στό κατάρτι πον ήμοννα πιό ελαφρός  
άπό τόν Ρολάνδο.

Έ π ή ρ α  στή τσέπη  μον δτι εργαλεία  
μοΰ χρειαζόταν καί άρχισα τό άνέβασμα  
μέ αρκετή ενκολία στήν άρχή μ ά  δσο π ή 
γαινε σνναντοΰσα μεγαλείτερη δυσκολία καί 
οί μΰς  μου ασυνήθιστοι σ '  αύτή τήν άσκη- 
σι έκουράσθηκαν γρήγορα κ ι '  αναγκαζό
μουνα νά στέκωμαι κάθε λίγο.

Γ ιά  νά ξεκουρασθώ έκύτταξα τριγύρω  
μου κ ι '  έβγαλα μ ία  φωνή.

Κ ά τω  μακρυά στόν ορίζοντα είχα δια ■ 
κρίνει καπνό...

— Ρολάνδε! έφώναξα, οί πειραταί!
Κ α ί προρέροντας αυτά  τά λόγια έσφιξα  

χέρια καί πόδια πάνω στό κατάρτι μέ τό 
ση δύναμι γιατί έφοβόμουνα πώ ς ·θά παρέ- 
λναν ή δυνάμεις μον  άν δέν έκανα αυτή  
τήν νπερέντασι.

’Αλλά  τό ξύλο τον καταρτιού ήταν σά

ρέστα νέα στις δνό γνναΐκες που μάς π ε 
ρίμεναν μέ άγωνία.

— Δέν πρέπει νά χάσωμε τήν ψυχραι
μ ία μας!  είπεν ό Ρολάνδος. Ι Ί ρ ώ τ’ ά π ’ δλα 
ας άποπλανήσωμε τονς πειρατάς.

— Μ έ ποιον τρόπο; τόν ρώτησα.
— θ ά  πετά ξω μ ε  τή  σχεδία μέ δύναμι 

πάνω στους βράχους θά  γίνη κομμάτια  
καί οί οί πειραταί θά νομίσουν δ τ ι  οί δύο 
αιχμάλωτες τους έπνίγηκαν θέλοντες  νά 
σωθούν.

'Ε πετάξαμε  τή σχέδια πάνω στοΐ'ς βρά
χους καί σέ λιγο λείψανά της μόνον έσώ- 
ζο^το τεΐδε κακεΐσε.

Σ έ  δύο ώρες κατά τονς νπολογισμούς  
μας θά είναι έδώ οί πειραταί, είπεν ό Ρ ο
λάνδος, (Άστε ας μ ή  χάνω με οϋτε στιγμή .

'Εβεβαιωθήκαμε δτι δέν μας έλειπε  
τίποτε  στή νέα μας κατοικία καί άφοΰ έβά- 
λαμε λίγη πρόχειρη τάξι ό Ρολάνδος πού  
είχε άναλάβη τήν άρχηγίά ε ίπε  στις δύο 
γνναΐκες.

—  Τώρα ώ ιπ ο ν  νά ετοιμάσετε σείς τό  
φαγί έγώ μέ  τόν Ζεράρ θά  πά με  νά κατο- 
πτεύσω με τόν ορίζοντα.

— "Οχι όχι, μ ή  μάς άφήσετε μόνες,  
διεμαρτνρήθη ή Έλβίρα, αλλά ό ξάδελφός  
μον τήν καθησύχασε.

— Μ ή φοβάσθετίποτε καί έχετε πε-  
ποίθησισ' εμάς !



Τά ((Ελληνόπουλα» εις τα

’Β κω α ιδενιήρ ια  Μ ίν α ς  'έΚηόονοωοόΛου

Κάθε σχολείο πού έπισκέπτνοται «Τά Έλληνοπουλα» καί μια 
καινούρια έκπληξις. Γ ιατί τά σχολεία μας σήμερα δέν ακολου
θούν δλα ενα και τό αύτό σύστημα, άλλά τό καθένα^ προσπα
θεί, μέ τήν ίδ ια  του πρωτοβουλία, νά ξεπεράση τό άλλο, δη
μιουργώντας ενα σύστημα δικό του, ποΰ νά άποβαίνη δσο το 
δυνατόν πιό ωφέλιμο στήν ψυχική καί πνευματική άνάπχυξι των 
παιδιών.

Ή  άμιλλα αύτή είνα ι πράγματι αξιέπαινη, καί δέν υπάρχει 
αμφιβολία πώς χίλια δυό καλά θά  προκύψουν ά π ’ αυτήν.

Έ τ σ ι  δταν προχθές «Τά ’Ελληνόπουλα» έπεσκέφθησαν τά 
’Εκπαιδευτήρια τής κ. Μίνας Άηδονοπούλου καί ακόυσαν τόν 
τρόπο τής διεξαγωγής τής δλης εργασίας, νόμισαν πρός στιγμήν 
πώς δέν έπρόκειχο πιά γ ιά  σχολείο, άλλά γιά  μιά λ ιλιπουτια 
κοινωνία, ή όποία έχοντας ώς σκοπό τήν πρόοδο τών μελών 
της εργάζεται, δρά καί ενεργεί μέ φρόνησι καί έπιμελεια  σαν 
τις κοινωνικές οργανώσεις τών μεγάλων.

Ή  βάσις τοΰ δλου αύποΰ συστήματος είνα ι ή αύτοδιοίκησις.
Τά παιδιά  τόσο τοΰ δημοτικού σχολείου δσο καί τοΰ γυμνα

σίου, εΐνα ι τό καθένα μιά μικρή προσωπικότης, ένας μικρό? 
άνθρω πος, πού έχει τήν γνώμη του, τόν χαρακτήρα του, τήν θε- 
λησί του, μαθαίνοντας πώς δλα αύτά, χωρίς νά χάνη την προ
σωπικότητά του, οφείλει να τά υπόταση στο κοινο καλο.

Γιά  νά κατορθω θή δμως αύτό ολο τό σχολείο δια ιρείτα ι εις 
δύο μεγάλας κοινότητας. Τ ήν μικρή κοινότητα τοΰ Δημοτικοΰ 
Σχολείου, καί τήν μεγάλη κοινόνητα τοΰ Γυμνασίου.

Οΐ δύο μεγάλες αυτές κοινότητες υποδιαιρούνται ε ίς τ ά ς  μι- 
κράς κοινότητας τών τάξεων, οί. όποιες μέ τάς κατ έτος αρχαιρε
σίας έχουν ή κάθε μιά τήν πρόεδρόν της, καί είς ^διάφορους ε
πίτροπός δπου κάθε πα ιδί, μέλος τής μιάς ή τής άλλης επ ιτρο
πής, αναλαμβάνει διαφόρους υπηρεσίας, άναλόγως τής επιδο- 
σεώς του, καί άποκτά ετσι τό α ίσθημα τής ευθύνης αλλα συγχ

ρόνως καί τής πειθαρχίας καί τής ύπακοής, μαθαίνοντας να

άναπτύσχι τήν δημιουργικότητα 
του καί νά ύποχάσσχι συγχρόνως 
τόν εγωισμό του καί τίς ατομι
κές του απαιτήσεις στό καλό τοΰ 
συνόλου.

Τοΰ δλου συστήματος προί- 
σταται ενα μεγάλο συμβούλιο, 
πού άποτελεϊτα ι άπό τάς προέ
δρους τών τάξεων, τώ ν επιτρο
πών καί τοΰ νομοθετικοΰ σώ- 
μαχος.

Τακχικαί συνεδριάσεις άλλοχε 
τών κατά τάξεις κοινοτήτων καί 
άλλοχε χοϋ μεγάλου συμβουλίου 
φέρουν εις φώς τάς προόδους 
χής μικρής αύτής σχολικής κοι
νωνίας ή αποκαλύπτουν τά υφ ι
στάμενα μειονεκτήματα καί άπό 
κοινοΰ λαμβάνονται αποφάσεις 
διά τήν βελτίωσιν κάθε παρα
φωνίας.

’Επίσημον δργανον τόϋ πρω- 
χοχύπου αϋτοϋ συστήματος είναι 
τό περιοδικόν τοΰ σχολείου, τό 
όποιον υπό τόν χίτλο «Τό Σ χο
λείο μας» έκδίδεται καχά μήνα,

συντάσσεχαι κ α θ ’ ολοκληρίαν 
άπό χά παιδιά, καί περιέχει τά 
πρακτικά τών συνεδριάσεων καί 
τών γενικών συνελεύσεων, φ ιλο
ξενώντας συγχρόνως καί κάθε 
φιλολογικό δοκίμιον τών μ α θη 
τών.

Θά δ ιερω τηθή ιε δμως ίσως 
χί ρόλο πα ίζει ή διεύθυνσις καί 
οί καθηγηχαί μέσα σχόν μικρό- 
κοσμο αύχόν πού άναλαμβάνει 
άπό τήν κούνια του τήν ευθύνη 
νών πράξεων του καί αντιμετω 
πίζει μέ τό μέτωπο ψηλά, τά 
προβλήματα πού γεννιούνται τό 
σο ανάμεσα στούς τέσσαρες το ί
χους ενός σχολείου, δσο κ ι’ αρ
γότερα στόν άνοικχό όρίζονχα 
μιάς κοινωνίας;

Ά πλούσχαχα, χόσο ή διεύθυν- 
σις δσον καί οί καθηγηχαί απο
τελούν χό Συμβουλευτικόν Σ ώ 
μα. Παρακολουθούν, υποδεικνύ
ουν, συμβουλεύουν καί προτρέ
πουν.

Τά παιδιά ξέρουν πώς πρέπει

Α π ό  τή  μεγάΐ

ΣχολεΓα μας

νά τούς σέβονται, γιατί ύπερτεροΰν κατά τήν πείρα καί τήν μόρ- 
φωσι, ξέρουν άκόμη πώς έχουν τό δικαίωμα, νά έχουν τήν γνώ
μη τους, νά τήν συζητήσουν μέ τούς μεγάλους καί άπό κοινοΰ 
νά έξάγουν ένα συμπέρασμα, νά λαμβάνουν μία άπόφασι πού 
δέν θά  έχη άλλο σκοπό παρό τό καλό τοΰ παιδιού.

Ό χ α ν  ερωχήσαμε χήν κ. Μίνα Ά ηδονοπούλου γιά τά άποτε- 
λέσματα αύτοΰ τοϋ συστήματος πού εχει είσαγάγτ), μάς έξεφρά- 
σθη απολύτως ικανοποιημένη.

— Ε ίνα ι άφάνιασχος, μάς λέγει, ή έξελιξις πού παρατηρεί- 
ται στόν χαρηικχήρα τώ ν παιδιών μας. Δέν εχουμε πιά άνάγκη 
εμείς νά τά παρατηροΰμε γιά μιά παρεκτροπή τους. Υ πεύθυνος 
ε ίνα ι ή κάθε κοινόχης, καί τό κάθε παιδί, θέλοντας ή κοινότης 
τής τάξεώς του νά κρατά πάνχοτε τά σκήπτρα, φ ιλοχιμεϊτα ι νά 
δίδη δσο τό δυνατόν λιγώτερες άφορμές δυσαρεσκείας.

«Συγχρόνως μέ τίς διάφορες έπιτροπες, έπιχροπή εορτών, επ ι
τροπή εκδρομών, έπιχροπή βιβλιοθήκης, έπιχροπή περιοδικού, 
έπιχροπή άλληλογραφίας, έπιτροπή βιβλιοδετικής, επιτροπή αλ
ληλοβοήθειας κ.λ.π. τό κάθε παιδί μπορεί νά έπιδοθή σ’ δτι χό 
ελκύει μαθαίνοντας άφ ’ ενός νά έφαρμόζη δ ,χ ι διδάσκεται, καί 
ά φ ’ ετέρου νά άναπτύση στήν ψυχή του τό αίσθημα τής άλλη- 
λεγγύης.

«Ά λλά δέν άρκούμεθα σ’ αύτό μόνον άλλοτε κατ’ έτος καί, 
άλλοχε καχά διετίαν διοργανώνουμε κατά χό τέλος χοΰ σχολι
κού μας έχους μιά μεγάλη Έορχή, κατά τήν όποιαν τά παιδιά 
παριστάνουν ώραιοχάτας εικόνας άλλοχε τοΰ θέρους άλλοτε χής 
άνοίξεως καί έξασκοΰν οϋτω χό καλλιχεχνικόν τους α ίσθημα 
δίδοντας είς τούς θεατάς συγχρόνως μίαν πράγματι ώραιοτάτην 
άπόλαυσιν.

Δέν μποροΰμε λοιπόν παρά νά εύχηθοΰμε στό πρότυπον αύτό 
σχολείον κάθε επιτυχία σχήν σχαδιοδρομία χου».

ΣΗΜ . Οί δύο άνω φωχογραφίες σάς ιδείχνουν τίς μαθήτριες 
τήν ώρα τής γυμναστικής.



Γ αΧ Ιιχό
Μ υ θ ισ τ ό 

ρημα

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)
Μόλις δμως είχε προφθάσει νά τό εξα

κρίβωση και έσπευδε νά ξανατρυπώση στό 
αυτοκίνητο του γιατί δ γραμματεύς τής πρε
σβείας κατέβαινε τήν σκάλα εξω φρενών.

— Π οιός είναι αυτός πού μοΰ έπαιξε αυτό 
τό παιγνίδι, έπρόφερε άγανακτισμένος ένώ 
έμπαινε μέσα στό αυτοκίνητο πού τόν περί- 
μενε, άλλη φορά δέν πρέπει νά βασίζουμαι 
στά τηλεφωνήματα.

Ό  Ζάκ πού παρακολουθούσε αύτή 
τήν σκηνή, δέν μπόρεσε νά συγκράτηση ενα 
χαμόγελο, μόλις δέ είδε τό αυτοκίνητο τοϋ 
γραμματέως νά άπομακρύνεται ξανακατέβη- 
κε καί ήλθε πάλι στήν πόρτα καί κουδούνησε.

"Ενας υπηρέτης τοΰ άνοιξε.
— Εΐναι επείγουσα ανάγκη νά πώ δυό 

λόγια στόν κύριο Βέλιγκτον, έσπευσε νά τοΰ 
πή ό Ζάκ.

— Λυπούμαι πολύ κύριε, άλλά δ κύριος 
Βέλιγκτον, δέν δέχεται κανένα.

— -Μά άφοΰ σάς λέω πώς εΐναι επείγου
σα ανάγκη! Τουλάχιστο διαβιβάστε του αύ
τό πού θά  σάς πώ. Οΐ δημοσιογράφοι άνε- 
κάλυψαν τά ϊχνη του καί θά  ήθελα νά τοΰ 
υποδείξω τόν τρόπο νά τούς άποφύγη.

— Μά ποιός εΐσθε, κύριε ;
—  Είμαι δ Μαρσιάλ Ρέζ, τής ιδιωτικής 

μυστικής αστυνομίας.
Ό  υπηρέτης έδίστασε μιά σαγμή κι’ έ 

πειτα ώδήγησε τόν Ρομπέρ σ’ έ'να σαλόνι 
καί τόν άφησε γιά νά είδοποιήση τόν Βέλιγ
κτον, ό δποϊος έμφανίζετο αυτοπροσώπως 
σέ λίγα λεπτά.

— Τ ί μαθαίνω, κύριε, οΐ δημοσιογράφοι 
άνεκάλυψαν τό καταφύγιον μου; Μά πώς τό 
ξέρετε, καί πώς μάθατε καί σείς δ ίδιος πώς 
κάθομαι έδώ ;

— Ά πλούστατα , απήντησε δ Ζάκ Ρ ο μ 
πέρ χωρίς νά τά χάση, είμαι μυστικός αστυ
νόμος καί ξέρετε σε μάς τίποτα δέν ξεφεύγει. 
Ξέρω έπί πλέον δτι δεν μπορείτε να υποφε- 
ρετε τούς δημοσιογράφους καί τήν δημοσι

ότητα, γ ι’ αύτό επειδή έμαθα οτι οΐ δ ιά φ ο
ροι ρεπόρτερ άνεκάλυψαν δτι κάθεσ\^ε στο 
σπίτι ενός φίλου σας, χωρίς δμως νά ξερουν 
σέ ποιο ακριβώς, έρχομαι νά σάς προτείνω 
αν θέλετε νά βάλω σέ πράξι έ'να σχέδιο μου 
γιά νά τούς αποπλανήσουμε.

Μά τήν αλήθεια κύριε Ρέζ άν μοΰ υπό- 
σχεσθε νά μή χάσω τήν ησυχία μου δέχομαι 
ευχαρίστως τάς υπηρεσίας σας. Σάς συγχαί
ρω μάλιστα πού κατωρθώσατε νά βρήτε τήν 
διεύθυνσι μου, γιατί σάς βεβαιώ πώς έκτιμώ 
πολύ τούς αστυνομικούς.

— Καί καθόλου τούς δημοσιογράφους, 
δέν εΐναι άλήθεια ;

—νΑ! δσο γ ι’ αύτό δέν υπάρχει άμφιβο- 
λία. Νά σάς πώ γιά νά γελάσετε τί τούς έ 
φτιαξα στήν Χ ά β ρ η .Ό τα ν  τό γ ιώ τμ ο υ  μπή
κε στό λιμάνι, εγώ τό είχα ήδη έγκαταλει- 
ψει.

— Καλά, πώς ;
— Τό πράγμα εΐναι πολύ άπλο. ^  πο- 

πτευόμουν τήν πολιορκία που θα  μοΰ έκα
μαν δταν θά αγκυροβολούσαμε, ένώ λοιπόν 
βρισκόμεθα άκόμη στήν ανοικτή θάλασσα 
διέταξα καί έρριξαν μιά ατμάκατο, κατέβηκα 
μέσα σ ’ αυτήν καί αποβιβάσθηκα πρός το 
μέρος τοΰ Ούΐστρεχαμ, α π ’ έκεΐ πήγα στο 
Καί καί πήρα τήν αμαξοστοιχία γιά τό Π α 
ρίσι. Κ ι’ έ'τσι οί καλοί μου φίλοι οί δημοσι
ογράφοι έμειναν στά κρύα τοΰ λουτροΰ. 
Ά λλά  πήτε μου ποιο εΐναι τό σχέδιο σας;

'Ο. Ζάκ Ρομπέρ έπεννόησε έ'να  ̂ σχέδιο 
αρκετά πραγματοποιήσιμο καί τό υπέβαλε 
εις τόν πολυεκατομμιοΰχο, ό όποιος ένθου- 
σιάσθηκε. ’Έ πειτα  επωφελούμενος της εμ
πιστοσύνης του τοΰ έκαμε διάφορες ερωτή
σεις είς τίς όποιες ανύποπτος άπήντησε με 
μεγάλη προθυμία.

Σέ λίγο ό ρεπόρτερ μας άπεσύρετο υπο
σχόμενος νά ξαναέλθη τήν επομένη. =

Κ αθώς ήταν επόμενο τήν επομένη ό Π α
ρατηρητής έδημοσίευσε ενα πολύκροτο άρ
θρο σχετικώς μέ τόν βασιλέα τοΰ καουτσουκ

πρός μεγάλην κατάπληξιν δλων τών άλλων 
δημοσιογράφων* πού είχαν φάη τήν χυλό- 
πητα. Μεταξύ αυτών δ πιό απογοητευμένος 
ήταν δ Λουδοβίκος Βαλμπρέζ, τόν όποιον 
δ Ρομπέρ είχε αντικαταστήσει τήν τελευ
ταία στιγμή.

Τήν ίδ ια  ημέρα τό απόγευμα δ φίλος μας 
ό μικρός ρεπόρτερ έλάμβανε τό εξής τηλε
γράφημα :

«Είμαι έξω φρενών, άλλά συγχρόνως 
σάς συγχαίρω*. Τό τηλεγράφημα έφερε τήν 
υπογραφή: Σαμ. Βέλιγκτον.

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Ν  Δ Ε Κ Α Τ Ο Ν  Τ Ρ ΙΤ Ο Ν

Κ αί δ νεαρός μας ρεπόρτερ συνεχίζει τά 
ά'θλα του.

Βρισκόμεθα τώρα στήν Ριβιέρα. Ε ΐναι 
ή έποχή τοϋ καρναβαλιού καί τό γλέντι δί
δει καί πέρνει. Τά ξενοδοχεία δλα εΐναι γ ε 
μάτα άπό κόσμο, καί δλοι ομολογούν πώς 
παρόμοια κοσμοσυρροή δέν σημειώθηκε ποτέ 
στήν Κυανή Ά κτή .

"Ενα άπό τά ξενοδοχεία αύτά τό «Παλ- 
λάς» συνεκέντρωνε τόν άριστοκρατικώτερο 
καί πλουσιώτερο κόσμο.

Ό  διευθυντής του δ κ Ρανσόν ήταν 
κατενθουσιασμένος καί κοιμισμένος στό 
γραφείο του εκάπνιζε μέ άπόλαυσι τό ποΰ- 
ρο του.

"Οταν έξαφνα έκτύπησε τό τηλέφωνο.
— 'Ε μ π ρ ό ς !
— Κύριε διευθυντά,άπήντησε μιά φωνή, 

ή Αύτοΰ Ύ ψ ηλότης δ πρίγκηψ τής Γ ιαπού- 
ρας, επ ιθυμεί νά σάς ίδή αμέσως. Σ άς π α 
ρακαλώ ν’ άνεβήτε στό διαμέρισμά του.

'Q  διευθυντής έσπευσε στις διαταγές 
τοΰ ύψηλοΰ του ξένου.

’Εκτύπησε τήν πόρτα τών ιδιαιτέρων 
του διαμερισμάτων κι* έ'νας υπηρέτης τόν 
ώδήγησε εις τό σαλόνι τοΰ Μαχαραγιά.

—  Μ ’ έζητήσατε, Υ ψ ηλότατε, ερώτησε 
ΰποκλινόμενος.

—  Μάλιστα κύριε Ρανσόν, έχω κάτι 
πολύ σπουδαίο νά σάς αναγγείλω. Μιά φο
βερή κλοπή έγεινε μέσα έδώ. Έ ξηφανίσθη 
ένα μαύρο διαμάντι πολύ μεγάλης αξίας, 
πού είχα τοποθετήση σ’ αύτό τό συρτάρι 
τοϋ γραφείου μου.

Ό  κ. Ρανσόν έγεινε κατάχλωμος,
— Δυσκολεύομαι νά τό πιστέψω Υ 

ψηλότατε, άνεφώνησε. Ε ίς τό ξενοδοχείο 
μας δέν έσημεώθηκε ποτέ κλοπή.

*0 Μαχαραγιάς, άπήντησε μέ άγανά- 
κτησι :

— Ά φ ο ΰ  σάς τό λέω δέν επιδέχεται άν- 
τίρρησι.

·“ » Ά σφ αλώ ς Υ ψ ηλότατε,δέν αντιλέγω,, 
άλλά καταλαβαίνετε τήν έκπληξί μου. Ε ΐνα ι 
απίστευτο. Καί .,τί αξίας εΐναι αύτό τό δια
μάντι ;

— Ε ν ό ς  εκατομμυρίου άπήντησε δ Μα- 
Μ αχαραγιάς.

Ό  κ. Ρανσόν μέ δυσκολία στηρίχθηκε 
στά πόδια του.

— Τούλάχιστο, παρεκάλεσε, 'Υψηλότατε 
ας μή κυκλοφορήση αύτή ή εϊδησις. Είναι 
φοβερό γιά τό ξενοδοχείο μου. Καί μήν αμ
φιβάλλετε πώς θά καταβληθοΰν δλες ο ί 
προσπάθειες γιά νά περιέλθη πάλι το δια
μάντι στήν κατοχή σας.

Ό  Μαχαραγιάς τόν κύτταξε κατάματα.
— Σάς παραχωρώ, είπε, μιά διορία σα

ράντα οκτώ ώρών. Ά ν  σ’ αύτό τό διάστημα 
δέν βρεθεί τό μαύρο διαμάντι μου, ειδοποιώ 
άμέσως τήν αστυνομία κ ι’ αδιαφορώ γιά τό 
σκάνδαλο πού θά  δημιουργηθή.

— Σάς υπόσχομαι νά κάμω δτι μπορέ
σω, άπήντησε δ διευθυντής. Μοΰ έπιτρέπε- 
τε νά τηλεφωνήσω μιά στιγμή;

— Βεβαίως.
'Ο  κ. Ρανσόν έπήρε τό άκουστικό.
— Ά λλό! Πέστε σάς παρακαλώ στόν μυ

στικό άστυνόμο νά έλθη μιά στιγμή είς τά  
διαμερίσματα τοΰ πρίγκηπος, άλλά χωρίς νά 
χωρίς νά τόν άντιληφθή κανείς.

Σέ λίγο δ ντετέκτιβ Μάξ Νιβουά έκαμε 
τήν έμφάνισί του.

ΤΗ ταν ένας οίνδρας ώ? σαράντα ετών, 
μεγαλόσωμος καί ρωιιαλέος.

'Ο  διευθυντής τόν κατετόπισε άμέσως 
έπί τοΰ ζητήματος.

— ’Έ χετε καμμιά υποψία, 'Υψηλότατε, 
ερώτησε τόν πρίγκηπά.

—Α πολύτω ς καμμία. ’Έ λειψ α  μιά ώρα 
άπό τό δωμάτιό μου σήμερα τό άπόγευμα 
καί έπιστρέφοντας άντελήφθηκα δτι ε ίχαν 
παραβιάσει το συρτάρι μου.

— "Ωστε νομίζετε δτι δ κλέπτης θά  ένήρ- 
γησε κατά τό διάστημα τής απουσίας σας.

— Δέν υπάρχει αμφιβολία, γιατί πριν 
έβγω μοϋ χρειάσθηκε ν’ άνοίξω τό συρτάρι, 
καί τό μαύρο διαμάντι ήταν μέσα.

Ά ν  εκείνη τήν στιγμή δ άστυνομικός ή 
δ διευθυντής συνεννοούντο νά κυττάξουν 
πρός τόν διάδρομο τοϋ δευτέρου πατώματος



θά  έβλεπαν πρός μεγάλην τους έκπληξιν ένα 
νέο δέκα επτά περίπου ετών, ό όποιος μέ 
τό αύτί κολλημένο στήν κλειδαρότρυπα, πα
ρακολουθούσε μέ εξαιρετικό ενδιαφέρον δ,τι 
έλέγετο μέσα στό δωμάτιο τοϋ Μ αχαραγιά.

Τό μυστηριώδες αυτό πρόσωπο δέν ήταν 
άλλο παρά ό φίλος μας Ζάκ Ρομπέρ, ό άσ
σος τών ρεπόρτερ.

Ά λλά  τί έκανε έκεΐ, καί πώς βρισκόταν 
<ττήν Ν  ίκ α ια ;

Τό πράγμα ήταν άπλούστατο. Ό  Ζάκ 
Ρομπέρ βρισκόταν στήν Κυανή Ά κ τή  προ 
τριών ήδη ημερών, σταλμένος άπό τήν εφ η 

μερίδα του γιά νά παρακολούθηση μιά μυ
στηριώδη ύπόθεσι. Καί μέ τήν συνήθη του 
επιτηδίιότητα είχε ανακαλύψει δ ,τι τοΰ έ- 
χρειάζετο.

Συγχρόνως όμως έμάθαινε τήν παρουσία 
τοΰ ύψηλοΰ ξένου είς τό ξενοδοχείον ΙΙαλ- 
λάς, καί τοΰ είχε έλθη ή ιδέα νά τοΰ πάρη 
συνέντευξι. Γ ι’ αύτό άκριβώς βρισκόταν ε
κεί. Τήν στιγμή δμως πού πήγαινε νά χτυ
πήσω στήν πόρτα είχε άκούσει νά μιλοΰν 
δυνατά καί κάπως άγανακτησμένα, καί σαν 
άδιάκριτος δημοσιογράφος πού ήταν έσκυψε 
καί κύτταξε άπό τήν κλειδαρότρυπα.

Ε ίχε ακούσει δσα έλέχθησαν μεταξύ τοΰ 
πρίγκηπος καί τοΰ διευθυντοΰ, κ ι’ αργότερα 
δλες τίς ερωτήσεις πού έκανε στόν πρίγκη- 
πα ό μυστικός άστυνόμος.

Τ ί ενδιαφέρουσα ύπόθεσ ις! Κλοπή ενός 
εκατομμυρίου! νά μιά εϊδησις πού θά  άνέ- 
βαζε κατά χιλιάδας τήν κυκλοφορία τής έ- 
<ρημερίδος του.

— Έ χ ω  μιά τύχη διαβολεμένη ! ψ ιθύρι
σε ό Ζάκ κατενθουσιασμένος.

Έ ν  τφ  μεταξύ μέσα στό δωμάτιο τοϋ 
πρίγκηπος δ ντετέκτιβ εξακολουθούσε νά 
τοΰ άποτείνη διάφορες ερωτήσεις.

— Ό  υπηρέτης σας ήταν έδώ δταν έγει- 
νε ή κλοπή ;

— Ό χ ι  είχε έβγη έξω.
—  Ε ίσθε απολύτως βέβαιος;
— Α πολύτω ς, άφοΰ ήταν μαζύ μου.
— Τά παράθυρα τοΰ διαμερίσματος σας 

είχαν μείνει ανοικτά;
— ’Ό χι, ήσαν κλειστά.
— Καί ή πόρτα ;
— Κλειδωμένη.
— Μά τότε δέν καταλαβαίνω άπό που 

μπορεί νά πέρασε δ κλέφτης;
Ό  Μ αχαραγιάς έσήκωσε τούς ώμους του
— Νομίζω πώς εσείς πρέπει νά τό βρήτε 

αύτό.
— Έ χ ετ ε  δίκαιο, κ ι’ άν θελήσητε νά μ 

άφήσητε λίγο μόνον θά αρχίσω αμέσως τήν 
ερευνά μου.

— Πολύ καλά, πηγαίνω στό δωμάτιό 
μου, άπήντησε ό πρίγκηψ ενφ έσηκώνετο.

Ό  Διευθυντής έτοιμάζετο κι’ αυτός νά 
άπομακρυνθή, άλλά πριν τό κάμη πλησίασε 
τόν αστυνομικό:

— Π ενήντα χιλιάδες φράγκα γιά σάς Νι- 
βουά, άν κατορθώσετε νά βρήτε τό μαΰρο 
διαμάντι.

— Θά κάνω δ,τι μπορέσω, άπήντησε ε
κείνος χαμογελώντας.

Έ ν  τφ  μεταξύ ό φίλος μας Ζάκ κατάλα
βε πώς δέν είχε παρά νά τό στρίψη άν δέν 
ήθελε νά τόν ίδοΰν κρυφακούοντας.Ά πεμα- 
κρύνθη λοιπόν ακροποδητί καί γιά νά κρυ- 
φ θή  έτρύπωσε μέσα σ ’έ'να δωμάτιο λουτροΰ.

Έ κ ε ΐ έμεινε αρκετή ώρα άναλογιζόμενος 
δ,τι είχε άκούσει:

— Νά έ'να πρόβλημα πού θάξιζε τόν κό
πο νά λύση κανείς. Τί έγινε τό μαύρο δ ια
μάντι; Ο ι πόρτες καί τά παράθυρα ήσαν 
κλειστά, τό συρτάρι παραβιάσθηκε καί ή 
κλοπή έγινε μεταξύ δύο καί τεσσάρων τό α
πόγευμα. Αύτά είναι τά κύρια σημεία τοϋ 
προβλήματος. ’Ασφαλώς δέν ήσαν πολύ ε
πεξηγηματικά. *0 δράστης ή θά είχε χρησι- 
μοποιήση αντικλείδι, ή ίσω ς ναί τό ίδιο 
κλειδί τοϋ Μαχαραγιά. Τό ζήτημα ήταν λοι
πόν νά έξακριβώση κανείς εάν τό κλειδί τών 
διαμερισμάτων τού Μαχαραγιά είχε μείνει 
κρεμασμένο στόν σχετικό πίνακα, κα θ’ δλην

τήν διάρκεια τής άπουσίας τοΰ Μαχαραγιά. 
Π ώ ς νά τό εξακριβώσει δμως αυτό ; Ή τ α ν  
αρκετα δύσκολο για τον Ζακ γ ιατί δέν μπο
ρούσε βέβαια ο ίδιος νά ρωτήση τόν θ υ 
ρωρό, γιατί πολυ φυσικά θά τοΰ άπαντοΰσε 
πώς δέν είχε κανένα δικαίωμα νά κάνη άνα- 
κρίσεις.

Γ ι ’ αύτό ό Ζάκ άπεφάσισε νά τό εξακρί
βωση αύτό αργότερα. Γιά τήν ώρα τόν εν
διαφέρει να καταλαβη πώς πραγματοποι- 
οΰσε την ανάκρισί του δ αστυνομικός. Ά  - 
νοιξε το παραθυρο τοΰ δωματίου τοΰ λου
τροΰ κ ι’ έσκυψε τό κεφάλι του έξω.

Διάβολε ! είπε, αύτό τό παράθυρο βγαί
νει  ̂ στο μπαλκόνι τοΰ διαμερίσματος τοΰ 
πρίγκηπος. Ά ν  μποροΰσα νά φθάσω στό 
μπαλκόνι θα μποροΰσα ισως νά διακρίνω 
τι γίνεται μέσα στο σαλόνι και τι κάνει ό 
αστυνομικόν.

Το παράθυρο τοΰ μπάνιου ήταν πολύ 
στενό, μόλις μπορούσε νά χωρέση άνάμεσα 
ενα ανθρώπινο σώμα. Ό  Ζάκ ήταν μικρο- 
καμωμένος γ ι’ αύτό έχωροΰσε.

Γό διέσχισε λοιπόν κ ι’ εύρέθηκε στό 
μπαλκόνι.  ̂ Εφθασε ακροποδητί καί σκυ
φτός ως το παράθυρο τοΰ Μαχαραγιά καί 
σιγά -σιγά σηκώθηκε γονατιστός καί άρ
χισε νά επιθεωρή τί γινόταν μέσα στό δω
μάτιο. Ε ίδε τότε τόν αστυνομικό καθισμέ- 
νον ήσυχώτατα σέ μιά πολυθρόνα καί νά 
καπνίζη.

Αυτο τοΰ φάνηκε ύποπτο...
Γί παραξενος τροπος δράσεως ήταν αύτός;
’Έ ξαφνα τόν είδε νά βγάζη άπό τήν τσέ

πη του ένα κουτί μέ κάποιο κόσμημα,
3 77Τ ι  αυτο ; εψιθνρισε, Κ ι’ έξαφνα 
επήδησε στή θέσι του: Διάβολε είναι τό 
μαΰρο διαμάντι! Π ώ ς τό έχει αύτός ; Ά λλά 
μιά ιδέα τοΰ πέρασε άπό τή σκέψι του κ ι’ 
έπιασε τό μέτωπό του.

“ Κατάλαβα, είπε, αύτός είναι ό λωπο
δύτης! Αυτός επωφελήθη τής άπουσίας τοϋ 
πρίγκηπος κι έμπήκε στά διαμερίσματά του 
καί διέρρηξε τό συρτάρι γιά νά κλέψη τό 
κόσμημα. Ά !  τόν ελεεινό! Ποϋ νά τόν ύπο- 
πτευθή ό κύριός του. Γιά νά βεβαιωθή πώς 
επρόκειτο γιά τό ϊδιο κόσμημα έκόλλησε τό 
μέτωπό του στό τζάμι κ ι’ έκύτταξε πιό 
καλα.  ̂ Οταν έξαφνα ό άστυνομικός γυρίζει 
καί τόν βλέπει..

Κρύβει αμέσως το κόσμημα στήν τσέπη 
του, βγάζει ένα περίστροφο καί δρμά πρός 
το μπαλκόνι.

Ο Ζακ το βάζει στα ποδιά μά ό ψευδο- 
αστυνομικός διευθύνει τό περίστροφο εναν
τίον του κα̂ ί τοΰ κάνει νόημα νά σταθίϊ 
γιατί αλλοιώς θά  έπυροβολοϋσε.

Ό  φίλος μας άντιλαμβάνεται πώς βρί
σκεται σέ επικίνδυνη θέσι καί σηκώνει τά 
χέρια του ψηλ;7, σημεΐον δτι παραδίδεται.

Τί κάνεις εδώ ! τον ρωτά δ αστυνομι
κός που τον πλησιάζει καί εξακολουθεί νά 
τον άπειλή μέ τό περίστροφό του. Π οιος 
είσαι καί τί θέλεις ;

Ο Ζάκ διστάζει ν ’ άπαντήση καί τέλος 
αποφασίζει να τό ρίξει στό άστείο :

— Έ π ερ ν α  τόν αέρα μου, άπαντά.
—  Ασε τις κοροϊδίες, τοΰ λέει, ό αστυνο

μικός και πες μου τί εκανες; Μέ παραφύ
λαγες.
τ Ο Ζακ απεφασισε ν’ άλλάξη τακτική καί 

είπε μέ θάρρος ; „
~~ Λοιπόν ναί, σάς παραφύλαγα καί σάς 

ειδα νά βάζετε στήν τσέπη σας τό μαύρο 
διαμάντι πού έχασε ό Μ αχαραγιάς.

(Α κολουθεί)

£ ζ ο ϊκ ό ζ η ς

Οταν ο Α ρίστιππος έπήγε είς τόν Ά -  
νεξαγόρα διά νά τοΰ άναγγείλη τόν θάνα- 
τον^τοΰ υίοΰ του ο Ά \'αξαγόρας άπήντησε 
με απάθεια :

Ηξευρα οτι δ υιός μου ήταν θνητός.

S lyd a m  ωρος ζά ω τηνά
' Ενα σπουργητάκι πού τό κινηγοϋσε ένα 

γεράκι, πετώντας γιά νά σωθή χώθηκε μέσα 
στήν χλαμίδα τοΰ Ξενοκράτους.

Ο φιλόσοφος τό έπιασε στό χέρι του, τό 
χαΐδεψε καί όταν ο κίνδυνος παρήλθε τό 
άφησε νά πετάξη λέγοντας.

Δεν παραδίδει κανείς ένα ικέτη.

 ̂ ο χρ ή σ ιμ ο  ε ίνα ι κ ι'  εύχάριβζο
Ενας δήμαρχος έπεσκέφθη κάποτε έ'να 

δεσπότη.
Έ νώ  δέ δ δεσπότης τοΰ έδειχνε τόν κή

πο του δπου υπήρχαν περισσότερα λαχανικά 
από λουλούδια ο δήμαρχος παρετήρησε :

'' Βλέπω Σεβασμιώτατε δτι προτιμάτε 
τα χρήσιμα παρά τά ευχάριστα.

Καί ο δεσπότης άπήντησε :
1 1 πιο ευχάριστο άπ’ δ,τι είναι χρή

σιμο !



ΐ ί ΛΙ ΛΙ Κ. Λ Α Μ Γ Η Μ Α Τ Α

ι Τ Ο  Κ Α Θ Η Κ Ο Ν  Ν

— Μητέρα, είπε ό Γιαννάκης, θά 
ήθελα τόσο νά σέ βοηθώ τώρα που με- 
γάλϋ)σα.

Ή  μητέρα χαμογέλασε μέ το χα μ ό 
γελό της τδ λίγο κουρασμένο. Ναί, εχει 
ανάγκη άπδ [Βοήθεια, γιατί αίσθανεται 
καμμιά φορά τέτοια κούρασι! Τά δύστυ
χ α  τά χέρια της είναι αγνώριστα άπδ 
τίς βαρείες δουλειές τοΰ σπητιοΰ, τά μά
τια της είναι πονεμένα άπδ τά μπαλώ
ματα ποΰ κάθεται άργά τή νύχτα νά 
τελειώση. Ά λ λ ά  ό Γιαννάκης είναι ά
κόμη τόσο μικρός! Είναι μόλις επτά  
χρόνω ν...  'Επτά χρόνων, μά αυτό είναι 
κάτι! ’Ά ν  μόνον τδν άφηναν νά δοκιμάση.

—  Μητέρα, άφησέ με απόψε νά κά
τσω νά σοΰ σκουπίσω τά πιάτα!

Ή  μητέρα κουνάει τδ κεφάλι της. 
"Οχι, δ Γιαννάκης έχει Ανάγκη άπδ 
ΰπνο πρέπει νά κοιμάται δλες τίς ώρες 
ποΰ τοΰ χρειάζονται.

—  Τουλάχιστον άφησέ με νά πάω, 
στή θέσι σου, τδ γιατρικδ στήν κυρά 
Κώσταινα. Είσαι συναχωμένη, κύτταξε 
πώς βρέχει εξω.

'Η μητέρα βήχει, μά πάλι κουνόντας 
τδ κεφάλι της δέν παραδέχεται την προ- 
τασι τοΰ Γιαννάκη. Είναι πολΰ μικρδς 
άκόμη. Πρέπει κανείς νά είναι μεγάλος  
γιά νά τρέχη στοΰς δρόμους μέ τή βρο
χή , γιά νά μπορη νά τακτοποιη τδ 
κρεββάτι τής κυρά Κώσταινας, καί νά 
τής δώση τδ γιατρικό της. Ό  Γιαννάκης 
κατσουφιάζει, τά δάκρυα τουρχονται 
στά μάτια. Ή  μητέρα, ποΰναι γεμάτη  
καλωσύνη, βλέπει τή λύπη του καί τοΰ 
λέει :

—  Ά φ οΰ  είσαι τόσο φρόνιμος, θά 
καθήσης μόνος σου νά κάμης τά μαθή
ματα σου, κι1 δταν ’δης πως η φωτιά

στδ τζάκι λιγοστεύει θά προσέξηςνά 
βάλης μερικά ξΰλα. Χάρις στο μικρό μου 
παιδάκι θά μπορέσω να ζεσταθώ σαν
γυρίσω άπ’ εξω.

  Ό  Γιαννάκης δέν απαντάει, μά
δυσαρεστημένος πάντα, κάθεται στδ τρα
πέζι καί πέρνει τδ τετράδιό του. Ή  μη- . 
τέρα κάνει πώς δέν νοιώθει το θυμο του j 
καί φιλώντας τον στδ μέτωπο τοΰ ξανα- 
παραγγέλλει π ά λ ι :

—  Μή ξεχάσης τή φωτιά, Γιαννάκη,
θά μοΰ κάνης μεγάλη χάρι.  ̂ |

Μεγάλη χάρι! Ό  Γιαννάκης σάν έ- j 
μείνε μόνος σήκωσε τοΰς ώμους του. Κα
ταλαβαίνει πολυ καλα, τον μεταχειρί
ζονται σάν νά μήν είναι ίκάνδς νά κάνη 
τίποτε. ’’Ά ν  μποροΰσε νά θύμωνε πολΰ 
με τήν μητέρα του ποΰ γελοιεται τοσο.

Ποΰ γελοιέται ; μάλιστα ! Γιατί 4 
Γιαννάκης είναι πολυ αλλοιωτικος απ I 
δ,τι νομίζουν. Είναι άστεϊο μά τήν άλή-| 
θεια νά τδν θεωροΰν ίκανδ μόνο γιά νά 
κάνη πολλαπλασιασμούς καί γιά νά βά- 
ζη ξΰλα στδ τζάκι. Θά μποροΰσε νά κά
νη τόσα άλλα πράγματα! Και βέβαια, 
γιατί τάχα ν.ά μή τδν στέλνουν γιά τά 
ψώνια, γιατί νά μήν τδν άφήνον νά σκου
πίση τδ σπήτι; Καί μήπως καί τδ φαγί 
δέ μποροΰσε νά τδ φροντίση, δέν βλέπει 
κάθε μέρα τή μητέρα πώς τδ φτιάνει; 
Ν ά  χθές άκόμη, πουταν Κυριακή,^την 
είδε νά έτοιμάζη τδ ψητό. Σπουδαίο 
πράγμα ! Πήρε ενα κομμάτι κρέας καί 
τδ εβαλε στδ αοΰρνο. Ά ν  τδ καταλά
βαιναν καί τδν άφηναν νά βοηθήση πό
ση κούρασι δέ θά μοίραζε με τή μψε- 
ρα του.

Ά λ λ ά  παραγνωρίζουν τήν καλή θέ- 
λησι τοΰ Γιαννάκη, παραγνωρίζουν ύ  
προτερήματά του. Κ ι’ δμως μπορεί η

■κάνη καί «πολυ περισσότερα. Μήπως ό 
πατέρας, προχθές πούχε μείνει στδ σπή- 
τι μέ τή γρίππη του, δέν είπε πώς είναι 
ένας έκτακτος νοσοκόμος. ’Έπειτα στδ 
σχολείο είναι πρώτος στή γυμναστική. 
Δέν θά μποροΰσε λοιπδν νά πάη σ’ ένα 
ιπποδρόμιο καί νά κάνη ένα σωρδ γυ
μνάσια σάν καί κείνα ποΰχει δεΐ σ’ ένα 
περαστικδ ιπποδρόμιο πέρισυ τδ καλο
καίρι; Ποιδς ξέρει, ίσως νά κέρδιζε πολ
λά  χρήματα. ’Ίσως καμμιά μέρα νά γύ
ριζε στδ σπήτι μέσα σ’ ένα ώραΐο αυτο
κίνητο καί μέ τίς τσέπες γεμάτες χρυ
σάφι! Τότε πώς θά μπορούσαν νά ξε
κουραστούν κι’ δ πατέρας κι’ ή μητέρα! 
Τί υπερήφανοι ποΰ θά ήσαν γιά τδν 
Γιαννάκη τους! Πώς θά τδν φιλούσαν! 
Πώς θά τδν ευχαριστούσαν μέ μιά γλυ 
κεία, γλυκειά φωνή... μά οχι γλυκήτε· 
ρη ά π ’ αύτή ποΰ τώρα μουρμουρίζει 
•στ’ αυτί του :

—  Λοιπδν Γιαννάκη μου, τόσα πολ
λά  είναι τά μαθήματά σου σήμερα ;

Είναι ή μητέρα ποΰ γύρισε ά π ’ έξω. 
Κ ιόλα! 'Ο Γιαννάκης σάν χαμένος ξυ
πνάει ά π ’ τ ’ όνειρό του... Τδ τετράδιό 
του μπροστά του είναι κάτασπρο, τδ 
βλέμμα του πέφτει στδ τζάκι, ή φωτιά 
εχει σβύσει. Πάντα μέ γλύκα ή φωνή 
τής μητέρας λέει :

—  Κάνε γρήγορα, παιδάκι μου, γιά  
νά κερδίσης τδν χαμένο καιρό.

Κ ι’ ή μητέρα γονατίζει μπρδς στδ 
τζάκι.

—  Τέσσαρες φορές οκτώ, κάνει τριάν
τα δύο, καί κρατώ τρία τέσσαρες φορές 
μία τέσσαρες καί τρία...

Ό  Γιαννάκης βάζει τά δυνατά του, 
μά οί άριθμοί χοροπηδούν μπρδς στά 
μάτια του. Ή  καρδοΰλά του είναι πολΰ  
βαρειά. Ά π δ  πίσω του άκούει τή μητέρα 
ποΰ πηγαινοέρχεται, πέρνει άπδ τδ κα
λάθι δαδί, πουναι τόσο άκριβό, πέρνει

μιά έφημερίδα, καί άνάβει ένα σπίρτο... 
Φθάνει νά πιάση εύκολα ή φωτιά! Ή  
μητέρα τήν φυσάει μέ προσοχή. Φυσάει 
καί... φταίει ή στάχτη; φταίει ή δυνα- 
κή βροχή ποΰ έπεφτε τώρα ποΰ βγήκε 
έξω; μά νά, ποΰ άρχίζει νά βήχη, νά 
βήχη πολύ. Προχθές δ γιατρός μέ με
γάλη σοβαρότητα τής είπε : «Κυρία 
μου δέν πρέπει νά βήχετε». Καί βήχει 
πάντα, καί είναι τδ λάθος τοΰ Γιαννάκη, 
τοΰ Γιαννάκη πούχε τόσους καλοΰς 
σκοποΰς καί ποΰ δέ μπόρεσε οΰτε ένα 
ξΰλο νά βάλη στή φωτιά, οΰτε καν τδν 
πολλαπλασιασμό του τά κάνη... Καί 
ξαφνικά, στή μικρή καμαρούλα, ένας 
λυγμδς άκούγεται.

'Η μητέρα γυρίζει απότομα καί τρα
βάει τδν Γιαννάκη κοντά της. Δέ βήχει 
πιά καί μέ καλωούνη παρηγορεΐ τάγορά- 
κι της. Μεγάλοι καί μικροί έχομε τίς υ
ποχρεώσεις μας. Είναι ανάλογες μέ τή 
δύναμι τοΰ καθένα. ’Ά ς  άρχίσουμε νά 
κάνουμε καλά μέ ευσυνειδησία τίς πολΰ 
μικρές μας ύποχρεώσεις, γιά νά γίνου
με μία μέρα ικανοί γιά τίς μεγάλες. Τδ 
πιο ώραΐο, τδ πιδ άπέραντο όνειρο, θά 
μείνη πάντα ένα όνειρο. Μά καί ή μικρό
τερη πράξις κλείνειμέσα της μιά δύναμι.

Τ δ  σκυλάκι τής 3Υΐαρίας— 
'£%νζονανέζζας.

Στόν κήπο τοΰ μεγάρου μιας Ά μερικανίδος 
στό Παρίσι υπάρχει ενας μικροσκοπικός τάφος.

Ά ν  βρήτε δμως σέ ποιόν ανήκαν ό τάφος 
αύτός. Οΰτβ λίγο, οΰτβ πολύ, στό οκυλλάκι τής 
Μ αρία;—Ά ντουανέττας, τής μαρτυρικής βασι- 
λίσσης τής Γαλλίας.

"Οταν ή Μ αρία—Ά ντουανέττα έκλείσβηκε 
στή φυλακή, δέν ξέχασε πριν έγκαταλείψει τά 
ανάκτορά τη ; νά έμπιστευθή τό σκυλάκι της 
πού ύπβραγαποΰσε είς τήν παιδαγωγό τών πριγ- 
κήπων.Φ αντάζεται πλέον κανείς μέ τί άγάπη ή π ι
στή εκείνη γυναίκα περιέβαλλε τό χαϊδεμένο σκυ
λάκι τής βασίλισσάς τηί, άφοΰ δταν έφθασε ή 
στιγμή νά εγκαταλείψη κ ι’ αύτό μέ τή σειρά 
του τόν κόσμο, βρήκε χάρις στις φροντίδες τής 
έμπιστου παιδαγωγού ενα μικροσκοπικό τάφο 
δπου μιά μαρμάρινη πλάκα φέρει γιά  πάντα χα
ραγμένο τ ’ όνομά του.

Κ αθώς βλέπετε καί τά ζώα κάποτε ζοΰν 
στήν αιωνιότητα.



Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Α  Α ΙΗ ΓΗ Μ  A T  A

Ο Γ 1 Α Ν Ν Α Κ Ο Σ
Υ Π Ο  ΙΟ Υ Λ ΙΑ Σ  Π Ε Ρ Σ Α Κ Η

— Λοϋστρος βερνίκι εδώ ! . . .
— Τόσο μικρός και ξέρεις νά γυαλίζεις 

παπούτσια ;
—Ξέρω !
— Ε μ π ρ ό ς  νά ίδοϋμε, τοϋ ειπα, κι ά- 

κούμπησα τό πόδι μου στό κασέλι.
— Ά π ό  ποιο μέρος ε ίσ α ι;
— Ά π ό  τήν Τρίπολη.
— Π ώ ς σέ λένε ;
—Γιαννάκο μέ λένε πού νά μήν εσ ω να!
Καί άρχισε τά κλάμματα χωρ'ις αύτό να 

τόν εμποδίζει άπό τό νυάλισμα.
—Γ ια τί κλαΐς Γιαννάκο ;
— Γιατί νά μήν κλαίω ; . . . Μέ σκλάβω

σε δ πατέρας μου και μ’ έστειλε λοΰστρο... 
Τ ’ άφεντικό μέ δέρνει, μέ μαλώνει, γιατί δέ 
βγάζω πολλά λεφτά . . .

Τό βράδυ, σάν πάμε μέ τ ' άλλα παιδια 
στήν κάμαρα μ ’ αρχίζει στις βρυσιές . . . καί 
τό πρω ί τό ϊδιο  . . . Πώ? νά ίδώ προκοπή! 
Μά σάν μεγαλώσω θά  φΰγω, δέν κάθουμαι.

«Τίς προάλλες πήγα έδώ παρακάτω 
στοΰ αξιωματικού νά τοϋ γυαλίσω τις μποτ- 
τες. Μέ γνω ρ ίζε ι. . .

«Γιαννάκο, μοΰ λέει, δέν διάλεξες καλή 
δουλειά, επρεπε νά μάθεις τέχνη, νά μάθεις 
γράμματα. Γ ιατί ύστερώτερα σάν μεγαλώ
σεις καί πάς στήν πατρίδα σου δέ θά  κάνεις 
πουθενά, νά μοΰ τό θυμάσαι . . . καί θά  
ματάρθεις νά γίνεις λοϋστρος, έ Γιαννάκο, 
Γιαννάκο . . . »

Μοΰ τάλεγε καί μέ λυπότανε τό μαΰρο...
— Δούλευες στήν πατρίδα σου, Γ ιαν

νάκο ;
—Έ βο σ κα  πρόβατα. Π οΰ είσαι καημέ

νε Ντερβίση νά μέ ίδεΐς ! . . .
Καί άρχισε πάλι τά κλάματα.
— ΙΙοιός είναι ό Ντερβίσης ;
— Ό  σκύλος μας.
—"Εχεις μάννα ;
—’Έ χω  τό μαΰρο . . . Γιαννάκο, μούλε- 

γε ή μάννα μου, θέλω  νερό 1 Και πήγαινα 
γιά νερό . . . Γιαννάκο, μούλεγε, θέλω ξύ
λα ! Καί πήγαινα γιά ξύλα . . , Κι ερχόμου
να ζαλωμεεεεένο τόν κατήφορο. Μέ^κοροϊ- 
δεύανε τ ’ άλλα παιδιά, μά πού εγω, έπηγαι- 
να γιατί είμαι καλόβουλο . . .

— Πόσα βγάζεις τήν ημέρα ;
— Π ενήντα λεφτά, εξήντα λεφτά . . .
— Λίγα βγάζεις.
— Δέ μέ θέλουν πουθενά . .  . Γ  ιατί δπου 

πάω, καί μέ ρωτάνε τίποτα, άμέσως άρχι- 
νάω τά κλάματα. Σ ά  βρύση τρέχουν τά μά
τια μου. Δέν τό θέλω τό μαΰρο . . .

— Πόσα τρώς τήν ημέρα ;
— Σαράντα λεφτά. Μιά πεντάρα ψωμί 

τό πρω ί, μιά δεκάρα τό μεσημέρι καί μιοι 
πεντάρα προσφάι. Μιά δεκάρα ψω μί τό βρά
δι καί μιά δεκάρα τυρί. "Ολο ψωμάκι . .

«. . .Τ ή ν  Κυριακή πού μάς πέρασε, πή
γαμε μέ τ ’ άλλα παιδιά, καί τ ’ άφεντικό μα
ζύ, στό μαγέρικο. Τ ’ άφεντικό έτρωγε κρέ
ας, τ ’ άλλα παιδιά τρώγανε λαζάνια . . .’Εγώ 
■ψωμάκι καί τυράκι. Περιμένω . . . Περιμέ
νω νά μοΰ στείλει κι ’ έμενα λαζάνια . . .  Τί
ποτα ! . . . Δέ βάσταξα καί πάγω κοντά του.

— Ά φ εντικό , τοΰ κάνω, δέν θά φάω η 

έγώ τό μαΰρο λαζάνια . . .
— Ό χ ι ,  μοΰ λέει, φάε ψ ω μ ά κ ι/Σ ά  βγά

λεις περισσότερα θά  φας καί κρέας.
. . .  Ε ΐτανε σ’ έ'να μεγάλο μαγέρικο μέ 

πολλές πόρτες. Γεμάτο κόσμο. ’Ά λλοι μπαί- 
ναν, άλλοι βγαίναν κ’ εκείνοι πού καθόνταν 
στά τραπέζια βίρα καί τρώγανε λαζάνια, βί
ρα καί τά κατεβάζανε.

—Μιά ώρα παιδεύτηκες νά μοΰ γυαλί
σεις τά παπούτσια μά μοΰ τακανες ωραία. 
Πόσο χρονών ε ίσ α ι;

— Σ τά  εννιά περπατάω.
—Έ χ ε ις  καιρό στήν Α θ ή ν α  ;
— Είκοσι δύο ήμερες σήμερα, είκοσι- 

τρεις μέ τήν αυριανή.
Καί σ’ δτι τόν ρωτούσα έ'κλαιγε.
— Π άρε, τοΰ είπα, μιά δεκαρα. ’Άτυχος 

είσαι γιατί δέν εχω άλλα λιανα. Αμα σε 
θέλω ποΰ κοντά σέ βρίσκω ; (

— Νά έδώ τριγυρίζω—κι’ έ'δειξε μέ το 
χέρι του—γιατί δέν ξέρω καλά τήν ’Αθήνα. 
— "Αμα μέ θέλεις βγες στό παράθυρο καί 
μπήξε μιά φωνή : Γιαννααάκο ! . . . Κ ’ έγο) 
έφ τα σ α . . .  „ · „

— Γειά  σου, τοϋ είπα  δταν έφευγε, Γιαν
νάκο φουκαρά !

— Γειά νάχεις Κυρά μου.

Ο ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ
Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ  Τ Σ Υ Μ Π Α Ρ ΙΑ Π  

Ε Ν Π Μ Α Τ Α Ρ Χ Ο Υ  Π Ρ Ο Σ Κ Ο Π Ο Υ

Πολλά 'Ελληνόπουλα πού δέν ανήκουν 
άκόμη 8ic τάς τάξεις τοΰ προσκοπισμοΰ θά 
ήθελαν ίσω ς νά μάθουν τήν ιστορία του.

Τ ά  Ε λληνόπουλα δμως αύτά πρωτοΰ 
ακούσουν τήν έξέλιξι τοΰ σημερινού προ
σκοπισμού, δ δποίος οφείλεται είς τόν ’Ά γ 
γλον σέρ Μ πάντεν Πάουελ θά  άπρεπε νά έ
χουν ύπ’ δψι τους τό εξής γιά ν ’ αγαπήσουν 
άκόμη περισσότερο τόν προσκοπισμό. Ό τ ι  
δηλαδή δ σημερινός προσκοπισμός είναι τρό
πον τινά ή συνέχισις ενός {)εσμοΰ, δ οποίος 
χρονολογείται άπό τήν άρχαία Ε λλ ά δα . 01 
Κρήτες, μέ τάς γνωστάς άγέλας έφήρμοζαν 
πρώτοι τόν θεσμό αύτόν, αργότερα δέ ό Λυ
κούργος είς τήν Σπάρτη ώργάνωσε έ'να εί- 
δοζπροσκοπισμοΰ, δ όποιος άν δέν έφερε 
αύτή τήν ονομασία έστηρίζετο δμως είς τάς 
αύτάς άρχάς.

’Ά ς  μιλήσουμε δμως γιά τόν σημερινό 
προσκοπισμό.

‘Ιδρυτής του είπαμε δτι είναι ό άπό- 
στρατος Ά γ γ λ ο ς  στρατηγός σέρ Ρόμπερτ 
Μ πάντεν Πάουελ.

Κάιθε παιδί πού γίνεται πρόσκοπος πρέ
πει νά ξεύρη δτι ή 22α Φεβρουάριου είναι 
μιά ημέρα, ιστορική, γιατί στήν ημερομηνία 
αύτή κατά τό 1857 γεννήθηκε σ’ έ'να ήρεμο 
δρομίσκο τοϋ Λονδίνου έ'να βρέφος, πού 
έπέπρωτο νά έπιδράση στή νεολαία δλου 
τοΰ κόσμου.

Τό βρέφος αύτό είναι δ σημερινός άρ- 
χιπρόσκοπο;, άπόστρατος στρατηγός τοϋ 
Βρεττανικοϋ στρατού σέρ Ρόμπερτ Μ πάν
τεν Πάουελ.

‘Ο σέρ Ρόμπερτ Μ πάντεν Πάουελ είναι 
τό δγδοο παιδί τοϋ Σεβασμιωτάτου Ε π ισ κ ό 
που Μπάντεν Πάουελ, δ δποίος ήταν καθη
γητής στό Πανεπιστήμιο τής ’Οξφόρδης. 
Είς ηλικίαν τριών ετών έμεινε ορφανός άπό 
πατέρα καί άνετράφη ύπό τής Ά λβιόνος 
Μπάντεν Πάουελ, θυγατέρας τοΰ ναυάρχου 
Σ μ ίθ  καί έγγονής τοϋ λόρδου Νέλσοονος.

Ε ίς ηλικίαν 19 έτών διωρίσθηκε ύπολο- 
χαγός τοΰ 13ου συντάγματος τών Ούσσάρων 
και άνεχώρησε είς τάς ’Ινδίας.

'Ω ς στρατιωτικός έγύρισε σ’δλες τίς Α γ 
γλικές άποικίες καί έλαβε μέρος σέ πολλές 
μεγάλες εκστρατείες δπου διεκρίθη γιά τήν 
στρατηγική του μεγαλοφυΐα.

Ό τ α ν  έφθασε είς τόν βαθμόν τοΰ συν
ταγματάρχου διωρίσθηκε διοικητής τής πό- 
λεως Μ άφιγκ τής Νοτίου Α φ ρικής. Έ κ ε ΐ 
διεξήχθη κατά τό 1899 δ πόλεμος μεταξύ 
’Ά γγλω ν καί Μπόερς.

Ό  πατέρας τοΰ προσκοπισμού ευρισκόμε
νος έκεΐ μίαν ημέραν περικυκλωμένος άπό 
τούς Μπόερς βρέθηκε σέ δύσκολη θέσι μη 
θέλω ν νά χρησιμοποιή στρατιώτας διά νά 
διαβιβάζη διαφόρους διαταγάς καί νά έξα- 
σθενή οΰτω πώς τό μέτωπον.

Σκέφθηκε λοιπόν νά χρησιμοποίηση γ ι’ 
αύτό τόν σκοπό τά παιδιά τής μικρής πό- 
λεως Μάφιγκ.

Τήν όργάνωσι τοΰ σώματος αύτοΰ άνέ- 
λαβε δ Λόρδος Έ ντουαρτ Σέσυλ, βοηθός 
τοΰ Μ πάντεν Πάουελ.

Ά μέσω ς βρέθηκαν φιλότιμα παιδιά πού 
άνέλαβαν προθύμως τήν έκτέλεσι αυτής τής 
εντολής καί δείχθηκαν αντάξια τών υπηρε
σιών πού τούς άνέθεσαν.

Μετά τό τέλος τοΰ πολέμου δ Μπάντεν 
Πάουελ έπανελθών είς τήν Α γγλ ία ν  μέ τόν 
βαθμόν τοϋ υποστρατήγου, καί ενθουσια
σμένος άπό τάς υπηρεσίας πού τά νεαρά ε 
κείνα παιδιά είχαν προσφέρει είς τήν π α 
τρίδα τους, έσκέφθη νά συστηματοποιήση 
τήν όργάνωσι αύτή όργανώνων έ'να σώμα, 
τό όποιον ώνόμασε «Σκάουτ Μπόϋς» δηλαδή 
« Π αΐδες άνιχνευταί».

Είς τήν διοργάνωσι τοϋ σώματος αύτοΰ 
δ Μπάντεν Πάουελ άφοσιώθη όλοψύχως, 
καί κατώρθωσε νά έμπνευση είς τόν Α γ 
γλικόν λαόν τήν Ιδέαν τής υίοθετήσεως τοϋ 
προσκοπισμού, δ δποίος σήμερα αποτελεΐ- 
ται άπό πολλά εκατομμύρια παιδιών, μετα
ξύ τών δποίων καί πολλές δμάδες κοριτσιών.

Αύτή είναι εν συντόμω ή ιστορία τοΰ 
προσκοπισμού, πού καί στόν τόπο μας τόσο 
καλό κάνει στήν νεολαία, καί παρακινεί τά 
παιδιά στά υψηλά καί εύγενή αισθήματα.



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙ [AON μ α :

’3fV σζορία ενός ίΧρόνου

Ό  παληός χρόνοι πεθαίνει. 
Δυό τρεις βδομάδες τώρα εΐναι 
άρρωστος βαριά καί ή Η μ έρ ες  
μαζεύουν τίς Ώ ρ ες  γιά  νά τόν 
περιποιηθούν.

Ό  γέρο-Χρόνος φω νάζει γύ
ρω του τά δώδεκα πα ιδ ιά  του 
τούς Μήνες γ ιά  νά τοΰς παρα- 
δώση τόν γυιό του, τόν καινούρ
γιο Χρόνο.

Ό  Δεκέμβριος, ό μεγαλείτε- 
ρος άπό τ ’ άδέλφια ακούει με 
προσοχή τίς παραγγελίες τοϋ 
πατέρα ένώ τ ’ άλλα τά μικρό
τερα αδέλφια στέκουν μέ σεβα
σμό.

Έ ξα φ να  ακούονται καμπάνες 
χαρμόσυνες καί να έρχεται ό ’Ι 
ανουάριος μέ τόν καινούργιο 
Χρόνο στά χέρια. Οί άλλοι μή
νες ζητωκραυγάζουν τόν νέο 
Χρόνο καί ό ’Ιανουάριος τόν 
πέρνει σπίτι του γιά νά τόν πε- 
ρ ιποιηθή . Π ρώ τα, πρώτα σκο
τείνιασε καλά τόν ούρανό κ ι’ δ
ταν οί Ά ν εμ ο ι έδυνάμωσαν 
πολύ τούς άνάγκασε νά κοπά
σουν γ ιά  νά μή ξυπνήσουν τό 
μωρό.

Ή λ θ ε  δμως ό καιρός νά τό 
παραδώση στόν Φεβρουάριο, τά 
τρελλόπαιδο αύτό μέ τά ωραία 
σταχτυά ιιάτια. Τοϋ Φεβρουά
ριου τοϋ άρεσε πολΰ νά ταξει- 
δεύη στοΰς αΙθέρας καί νά κάνη 
κούρσες μέ τόν Α νατολικό Ά 
νεμο : κ ι’ έπρεπε νά τούς βλέ
πατε καί τούς τρεις νά τρέχουν, 
ποιός θά  περάση τόν άλλον, νά 
ρίχνουν κάτω κάθε εμπόδιο, 
πού βρισκόταν, μπρός στόν δρό
μο τους ώς καί τήν καλύβα τοϋ 
τσοπάνο- Ά λλά  τό τρελλόπαιδο 
μέ τά ώραΐα σταχτυά μάτια είχε 
άστατο χαρακτήρα, καί γρήγορα 
έβαρέθηκε γ ι’ αύτό έδωσε τόν 
Χοόνο πιό πριν ά π ’ δτι έπρεπε, 
στόν άδελφό του τόν Μάρτιο. 
Αυτός έσκέφθηκε δτι π ιθανόν 
τ ’ αδέρφια του νά μήν είχαν 
σκληραγωγήση τόν μικρό άρκε- 
τά  καί άπλούστατα άνέλαβε νά 
τόν σκληραγωγήση ό ’ίδιος, ώστε 
δταν ήλθε ή σειρά τοΰ Α π ρ ι
λίου, νά πάρη τόν καινούριο 
Χρόνο παρέλαβε ένα γερό νέο 
μέ κόκκινα μάγουλα. Πόσες φο
ρές ό καϋμένος ό Α πρ ίλ ιος έ-

κλαψβ, γ ια τί ό Χρόνος τοϋ έκα
με σκανδαλιές.

Μιά μέρα ό Χρόνος είδε  τόν 
Μ άϊο σ’ ενα λειβάδι, κ ι 'ά π ό  τό
τε άλλαξε έντελώς. "Ο Μάϊος 
δέν ήξευρε τ ί νά κάνη μαζύ του! 
"Οπου έπήγαινε, ό Χρόνος εσκέ- 
παζε τά μονοπάτια μέ λουλού
δια ' ελευθέρωνε τά ρυάκια άπό 
τούς τελευταίους πάγους, γιά  νά 
κελαρίζουν γλυκά' έσ ιόλ ιζε τίς 
αμυγδαλιές μέ άνθη ' καί τό 
βράδυ, έπλήρωνε τό άηδόνι γιά  
νά τρ ιγουδάη κάτω άπό τό π α 
ράθυρό του όλη τή νύκτα. Μία 
νύκτα μάλιστα, ό Μ άϊος έρριξε 
μιά κρύα βροχή, γ ιατί τό άηδόνι 
τοϋ Χρόνου δέν τόν άφηνε νά 
κοιμηθή. Ά λ λ ά  τήν άλλη ήμέρα, 
δταν εΐδέ τό λυπημένο πρόσω
πο τοϋ Χρόνου, τοΰ χαμογέλασε 
τόσον ελκυστικά, δπως ποτέ 
πριν καί ό Χρόνος τότε τοΰ ε ί 
πε δτι θά ήθελε νά μείνη πάντα 
μαζύ του.

Έ ν α  πρωΐ, δταν ξύπνησε ό 
Χρόνος, είχε χα θή  ό Μ άϊος καί 
στήν θέσι του εύρή^ε τόν ’Ιού
νιο. Αύτό τό παιδί ήταν πολύ 
άδιάφορο καί ήσυχο. *0 Νόηος 
'Ά νεμ ος όλο άναστέναζε γ ι ’ αυ
τόν. Ό  "Η λιος άνθιζε τά  καλ- 
λίτερά του τριαντάφυλλα δταν 
περνούσε. Ό  Δυτικός Ά ν ε μ ο ς  
τά σκόρπιζε σ ιό  δρόμο του, κ’ έ
λεγε, ό πονηρός, δτι ήταν δικά 
του δώρα, ένώ ήταν τού Ή λιου .

Ό  νεαρός Χρόνος ήταν λίγο 
κατσουφιασμένος, άλλά ή ένθύ- 
μησις τοϋ Μ αΐου τόν έγκατέ- 
λειπε, καί μία φορά, είπε στόν 
’Ιούνιο δτι αΰτή ήταν «πα ιδιά 
στικη άγάπή» πού είχε  γιά τόν 
Μ άϊο. 'Ώ στε ή άδ· αφορία τοϋ 
’Ιουνίου στήν άρχή, τοϋ έχανε 
καλό, καί νομίζω δτι ή άληθινή 
άγάπη τής ζωής του ήταν γιά 
τόν Ιο ύ ν ιο . Κ ι’ αύτός τόν άγά- 
πησε πολύ τόν Χρόνο, άλλά 
κάθε φορά πού τόν παρακ.ιλοϋ- 
σε νά μείνη μαζύ του γ ιά  πάντα, 
ήταν άναγκασμένος νά λεη «δχι». 
Ό τ α ν  έφυγε καί ό Ιούνιος τ ί

ποτε δέν μποροΰσε νά παρηγο- 
ρήση τόν Χρόνο, κ ι’ έτσι με
λαγχολικό τόν εΰρήκαν τά δ ί
δυμα άδέλφια ό "Ιούνιος καί ό 
συμπαθητικός ’Ιούλιος.

Τέλος ήλθε ή σειρά τοΰ Αύ
γουστου, ό όποιος ήταν κάπως 
μεγαλείτβρος άπό τόν Χρόνο:

“Ε νας σοβαρός νέος, μέ τόν ο
π ο ίον μιλοϋσε συχνά γιά τόν 
’Ιούνιο, πού ήταν ό πιό αγαπη
μένος του άδελφός.

Ή λ θ ε  καί ή σειρά τοΰ Σε
πτεμβρίου. Τί ωραία ζωή! Κάθε 
πρω ΐ, ό Ή λ ιο ς  τούς εΰρισκε 
κ ι’ δλας στά χωράφια, δπου έρ· 
γάζονταν μέ εύθυμία, ώργωναν, 
έσπερναν, έκοβαν τά σταφύλια’ 
κ ι’ δταν ό Ή λ ιο ς  άνέβαινε στό 
ζεν ίθ , τότε ό Χρόνος καί ό Σεπ
τέμβριος έκάθοντο οτόν ίσκιο 
μιάς έληάς, κ ι’ έτρωγαν τό τυρί 
πού είχαν φτιάξει μέ τό γάλα 
τή ; κατσίκας, καί τό ψωμί πού 
είχαν ψήσει' έκαναν στεφάνια 
μέ τίς μαργαρίτες καί τ ίς  πα· 
παροΰνεο τοϋ άγρόϋ. Ό τ α ν  τε
λείωνε ή ήμέρα κ ι’ ό ουρανός 
εχρύσιζε πρός τή Δύσι, έγύριζαν 
πίσω μέ—τό κοπάδι άπό πρό
βατα, ένώ ό Χρόνος έπαιζε 
τήν φλογέρα του.

Π άνε δμως κ ι ' α ύτά 'ή λθ ε  ό 
’Ο κτώβριος' αύτός ήταν ό ζω
γράφος, ό μεγάλος καλλιτέχνης 
τής Φύσεως. Κ άθε τόσο, άλλαζε 
τό χρώμα τών φύλλων, τών δέν
δρων, τώ ν θάμνω ν, ώς καί τοΰ 
ούρανοΰ. Ά λ λ ά  πάντα  έτσακω- 
νόταν μέ τόν Βορρά, ό όποιος 
επέμενε νά τοΰ καθαρίζη τό 
στούντιο του, κ ι’ έτσι τοΰ χα- 
λοΰσε τίς ιδέες του, Πολύ συχνά 
ό Χρόνος έπρεπε νά γυρίζη σπίτι 
τους τό βραδάκι χωρίς νά βλέπυ 
μπροστά του, γ ιατί τοΰ είχε έλ- 
θη  ή σκέψις τοΰ ’Οκτωβρίου* 
νά ρίχνη ένα βέλλο άπό ομίχλη 
πάνω άπό τούς λόφους γιά νά 
δή τί φιγούρα θά  έκαναν.

Νά καί ό Νοέμβριος : τί πε
ρίεργος τύ ιος ήταν αύτός! Άπό 
τήν πρώτην ήμέρα τυλίχθηκε 
σ’ ένα παλτό άπό πυκνή ομίχλη, 
καί δέν έκανε άλλη δουλειά 
παρά νά κάθεται μαζεμένος 
κοντά στή φωτιά, νά τρέμη καί 
νά γκρινιάζη δλη τήν ώρα γιά 
τίς «μουντζουρωμένες μπογιές» 
(καθώ ς έλεγε,) πού είχε αφήσει 
πίσω του ό ’Ο κτώβριος. Γιά νά 
τόν ευχαριστήσουν, ό Χρόνος 
καί ό Βορράς καθάριζαν έξω 
τούς κάμπους καί τά λειβαδιό' 
ό Βορράς ήταν πολύ χαρούμε
νος καί ζωηρός, διότι εκδικείτο 
τόν ’Οκτώβριο πού δέν τόν άφι- 
νε νά τακτοποιή τό στούν no του.

"Ωσπου ένα πρω ΐ κτύπησε τήν

πόρτα ό Δεκέμβριος, μέ τό 
φρέσκο του πρόσωπο καί τά κά
τασπρα γένια του. Καί ε ίπ ε  τοΰ 
Χρόνου: «Γνώριζα τόν πα τέ
ρα σου στόν παληό καιρό πώς 
τοΰ μοιάζεις!»

Ό τ α ν  τελείωνε ή ήμέρα, οί 
δύο γέροντες κάθονταν κοντά 
στό τζάκι δπου έκαιγε ένας ολό
κληρος κορμός δένδρου. Ό  Δε
κέμβριος έλεγε ιστορίες άπό τόν 
καιρό πού δ κόσμος ήταν και
νούργιος, καί καμμιά φορά άπο- 
κοιμιόνταν. Έ ν α  βράδυ πού ε ί
χε άποκοιμηθή, έξαφνα ξυπνάει 
καί βλέπει δτι ό παληός φίλος 
του ό Χρόνος δέν ήταν π ιά  έκεΐ, 
άλλά στήν πολυθρόνα του, κου- 
λουριασμένος, ήταν ένας μικρού- 
τσικος Καινούργιος Χ ρόνος, πού 
κοιμόταν βαθιά .

Π αληά άγγλική παράδοσις.
Δ ια σκευή  Δ. Κ αχογιά ννη

Μαϊκή έΜοϋσα

Έ ξώ δευε ό φιλάργυρος 
παράδες στ’ όνειρό του, 
καί τό πρωΐ κρεμάστηκε 
ά π ’ τόν πολύ καϋμό του.

* * *
Τοΰ νυχτοκόρακα ή φωνή 
τόν θάνατο μηνάει 
μά δταν ό Δήμος τραγουδεΐ 
ό κόρακας ψοφάει.

Β λάσης I .  Μ ακρυχώ στας

“Ονειρο

Βρισκόμουν σ’ ένα κήπο γε- 
μάτον άπό άνθη. Τό, άρωμά 
τους ήταν μεθυστικό, τά χρώμα
τά τους ή χαρά τοΰ βλέμματος. 
Ώ ! πόσο θάθβλα. νάμενα γιά  
πάντα έδώ μέσα!.

Μά έξαφνα τό τοπεΐο άλλάζει. 
"Ενα πυκνό δάσος άπλώνεται 
μπροστά μου κ ι' άπό παντοΰ 
φθάνει στ’ αυτιά μου τό μου- 
γκρητό τών θηρίων.

Φοβάμαι, άρχίζω νά τρέχω, 
κι’ άκούω πίσω μου τά θηρία 
νά μ’ ακολουθούν καί νά γυ
ρεύουν νά ριχθοΰν έπάνω μου.

Βάζω τά κλάμματα, καί τά δά
κρυα τρέχουν ποτάμι στά μάγου
λά μου, ένώ σκοντάφτω καί πέ
φτω χάμω . . .

Ξυπνώ ξαφνιασμένος. "Εκλαι- 
γα στ’ άλήθεια, γιατί είχα  πέση 
κάτω ά π ’ τό κρεββάτι μου.

Ξαν&ός ιπ π ό τη ς

,Φδινόωίορον
Φθινοπώρου πνοή κρύα 
νοιώ θω νά φυσά μέ βία 
κι’ ό νοΰς μου ταξιδεύει 
στό πανώριο καλοκαίρι.

Βλέπω τά ξερά τά φύλλα 
κάτω στήν ύγρή τή γή 
κι’ απλωμένη νάν’ τριγύρω 
κάποια πένθιμη σιγή.

55!**
Ό  χορός τής πεταλούδας 
τά τραγούδια τών πουλιών 
κ ι’ δλα τά τρελλά παιγνίδια 
πά ν’ τών δμορφων παιδιών.

Φθινοπώρου πνοή κρύα 
νοιώθω νά φυσά μέ βία 
κ ι’ ό νοϋς μου ταξιδεύει 
στό πανώριο καλοκαίρι.

Κ α ρ υα τις

Σ Τ Η Λ Η  K A J lQ H J lP A iE Q N
M I A  X E I M Q K I A T I K H  Μ Ε Ρ Α -
Βρισκόμαστε στήν καρ

διά τοϋ χειμώνος.
Τό χιόνι πέφτει πυκνό- 

πυκνό, καί ή γή έχει φο
ρέσει τό κατάλευκό της 
πέπλο, πού ό χειμώνας τής 
έφτιαξε. ‘Ο βορριάς φυ
σάει δυνατά κ ι’ ή παγερή 
πνοή του κρυσταλλώνει 
τά νερά.

Στά  κεραμίδια κρέμον
ται σάν μπαστούνια τά 
κρύσταλλα καί τά φουγά
ρα υψώνονται καπνίζοντας

Μερικά παιδάκια ευτυ
χισμένα κάθουνται στό 
παράθυρο τοΰ ζεστοΰ των 
δωματίου καί βλέπουν δύο 
παιδάκια πού αντίθετα 
γυρίζουν στό χιόνι, κου
ρελιασμένα καί νηστικά.

"Ενα εύγενές αίσθημα 
γεννήθηκε κείνη τή σ τ ιγ 
μή στά εύτυχισμένα αύτά 
πα ιδάκια . Νά πάρουν τά 
παιδιά , τά φτωχά αύτά 
καί έρημα παιδιά, στό ζε
στό τους δωμάτιο, νά ζε- 
σταθοΰν καί νά τούς σβύ- 
σουν τήν πείνα τους.

Αύτό κ ι’ έκαναν καί τά 
δυό παιδιά βρίσκονται τώ
ρα στή ζεστή κάμαρα καί 
έχουν χορτάσει πιά. 
Λάρισσα 26)12)38

Ν . e Ω οολογόπονλος

cΤιά νά γελά ζε

Ό  Τοτός πηγαίνει στόν φοΰρ- 
νο :

— Μιά κουλοΰρα παρακαλώ. 
Ό  ψωμάς βλέποντας πώς δέν

βγάζει χρήματα.
— Δέν θά  πληρώσης;
— "Οχι, γράψέ το, κ ι’ άν δέν 

έρθη ό πατέρας μου νά πληρώ- 
ση τό σβύνεις.

* * *

Ό  οδηγός τών περιηγητών :
— Αύτή ή μούμια ε ίνα ι τριών 

χιλιάδων ετών.
Καί ό νεόπλουτος μέ υφος πε

ριφρονητικό :
— Ά φ η σ ε τ ’ αστεία, πώς ε ί

ναι τριών χιλιάδων ετών άφοΰ 
τώρα μόνον έχουμε 1933.

Α σ τρ ο νό μ ο ς

Γιώργος : Τ ί ζήτησες άπό τόν 
πατέρα σου, Νίκο, γ ιά  τήν πρω 
τοχρονιά ;

Νίκος : Νά κάνη μιά καλήι 
πράξι.

Γιώργος : Καί τί καλή πράξν 
έκανε ;

Ν ίκος . Μοΰ πήρε ένα ποδή
λατο.

* * *

Ό  δάσκαλος : Τάκη τί καιώρ- 
θωσες νά κάνης στό χρόνο πού 
πέρασε ;

Ό  Τάκης : Νά μεγαλοίσω . . . 
κατά ενα χρόνο,κύριε καθηγητά.

* * *

Ν ίκ ο ς : Πώς πάει Ά λέκο τό 
μάτι σου ;

Ά λέκος : Κ αλλίτερα, χθές ό  
γιατρός μοΰ είπε πώ ; άρχισα νά 
βλέπω.

Ό μάγειρος στόν δ ιαχειριστή  
κατασκηνώσεως προσκόπων :

— Κύριε διαχειριστά, λείπουν 
πέντε μερίδες φαγητοΰ.

Καί ό διαχειριστής στόν άρ- 
χηγό τής κατασκηνώσεως :

— Κύριε άρχηγέ, σάς υποβάλ
λω τήν παράκλησιν νά τιμωρη
θούν σήμερα πέντε πρόσκοποί 
μέ νηστεία.

Π ρόσχοπος



*Ο ωόνος ζης μ ά ννα ς
Ή  νύχτα έχει π ιά  σκεπάσει 

τό χωριό. "Εξω ενα παγερό κρΰο 
νεκριόνει τά πάντα. Τ ’ αγρίμια 
ουρλιάζουν δυνατά...

Σ ’ ενα φτωχικό σπιτάκι, ενα 
παιδάκι ώς δύο—τριών έτών πα- 
λαίει μέ τόν Χάρο. Ή  μάννα 
του μέ τά  μάτια γεμάτα δάκρυα 
■σκυμένη πάνω στό κεφαλάκι 
του προσπαθεί νά τοϋ δώσχι 
ζοιή... ζωή...

Γ ιά  μιά στιγμή τά  μάτια της 
κυττάζουν άτονα τό ταβάνι. 
Συλλογίζεται. Τ ί άραγε ; Θυμά
τα ι τόν πατέρα της, τήν μητέρα 
της, τήν ήμέρα τοΰ γάμου της...

Ό  νοΰς της έπειτα  πηγαίνει 
στό πρώτο της παιδί, ποΰ πέθα- 
νε δυό ετών. "Ετσι και τότε μιά 
χειμωνιάτικη νύχτα πού τ ’ α γρί
μια προσπαθούσαν νά ζεσταθούν 
κρυμμένα σέ σπηλιές, τήν άφησε 
γ ιά  πάντα...

Έ ξα φ να  έ'να κλάμμα τοϋ π α ι
διού, πού καίγεται δίπλα της 
-άπό πυρεττό, τήν κάνει νά ξεχά- 
σχι τό πρώτο της παιδί καί νά 
στραφή σ ’ αύτό. Τ ά  μάτια της 
ξαναγεμίζουν δάκρυα... Τ ’ α γρ ί
μια ούρλιάζουν δυνατώτερα, σάν 
νά αίσθάνωνναι κ ι’ αύτά τόν 
.πόνο τής μάννας...

Α . Μ ακρνγιάννης

TeJeV i.aleg σζιρμές
ζον 1 9 3 3

Ε ίνα ι νύχτα. Μιά μιά οί ώρες 
φεύγουν καί μαζύ τους φεύγει 
σ ιγά—σιγά ή ζωή τοΰ παληοΰ 
χρόνου . . . Ό  λευκής αύτός καί 
κυρτός γέρος ποϋ γιά τόσο καιρό 
■μάς χάρισε ένα πλήθος εύτυχίες 
και δυστυχίες, βρίσκεται στις τε· 

. λευταϊες στιγμές τής βασιλείας 
του . . .  Τ ί ά ν ιίθεσ ις , μέ τόν 
νέο πού ανυπόμονος περιμένει 
νά άναλάβη μέ τή σειρά του τή 
βασιλεία. Δώδεκα μήνες θ α  κρα- 
τι'|σΐ] τήν έξουσία στά χέρια του. 
Σ ’ αύτό τό διάστημα θά  σκορ- 
πίση σ’ άλλου; άνθρώπους τήν 
βύτυχία καί σ’ άλλους τήν δ υ 
στυχία. Μιά μέρα σάν κ ι’ αύτή 
μέ λύπη θά δή νά τοΰ πέρνη 
<ιλλος πιό νέος τήν έξουσία. 
Τ ά κ—τάκ—τάκ τό ρολόϊ μέ γορ
γούς ρυθμικούς κτύπους μετρά 
βιαστικά μιά μιά τίς ώρες πού 
περνοΰν, λές καί θέλει νά διώξη 
μιά ώρα πιό γρήγορα αυτόν τόν 
χυρτό καί λευκό γέροντα . . . 
Δεκέμβριος 1933

Κ α ρ υα τι;

£ z h  p a J a v h  Σ η μ α ία  μας

Σημαία γαλανόλευκη πού όποιος 
[σ’ άντικρύζει 

Στά  στήθη αισθάνεται μιά φλόγα 
[νά πηδά

Μιά φλόγα πού άπ’ τό νοΰ μές 
[στήν καρδιά γυρίζει 

Καί πού θά  μείνη άσβεστη σ’αύ- 
[τόν παντοτεινά.

* * *
Σημαία χρυσοστέφανη, δπου στό 

[πέρασμά σου, 
Θάρρος γεμ ίζεις τίς ψυχές, πού 

[δλο σέ ποθούν, 
Σημαία πού στό διάβα σου, πάντα 

[σκορπάς μπροστά σου 
Νίκες καί δάφνες άμετρες δπου 

[σ’ ακολουθούν

’Εσύ' σαι τής Ε λλ ά δος μας μο- 
[νάκριβο καμάρι 

’Εσύ πού μάς φτερώνεις στής 
[Νίκης τή  φω τιά, 

Έ σ ύ  πού έγιγάντωσες τόν Διάκο 
[τόν Κανάρη 

Κ αί πάτησες περήφανα σέ έχθρι- 
[κά κορμιά. 

Πάνος Σ τρ α τη γ ία ς

'3 C  ώ ρα ή R aJh
ΤΗ ταν ένα απόγευμα πού είδα 

τόν φίλο μου τόν Μ ιλτιάδη νά 
κυττάζη μέ προσοχή·εξω άπό τό 
πρακτορείο, ενα περιοδικό, «Τά 
'Ελληνόπουλο».

Μοϋ εκαμε έντύπωσι καί τόν 
πλησίασα.

— Τί είνα ι αύτό, πού τό κυτ- 
τάζης μέ τόση προσοχή τόν έρώ- 
τησα ;

— "Ενα θαυμάσιο περιοδικό, 
αξίζει νά τό πάρης.

— Έ σ ύ  τό πέρνεις ;
- -  Καί βέβαια τό πέρνω, άλλά 

νά αύιές τίς μέρες ό πατέρας 
εμεινε χωρίς δουλειά καί δέν 
τολμώ νά τοΰ ζητήσω χρήματα 
γιά  νά τ ’ άγοράσω.

Δέν χάνω καιρό μπαίνω στό 
πρακτορείο καί άντί ένα άγορά- 
ζω δύο περιοδικά.

— Νά, Μίλτο, τοϋ φωνάζω, 
πάμε νά τό διαβάσουμε μαζύ.

Ό  Μ ιλτιάδης μ’ εύχαριστεΐ 
συγκινημένος, κι’ όταν άργότερα 
είχε  περιτρέξει άπό τήν άρχή ώς 
τό τέλος «Τά Ε λληνόπουλα» 
σκέφθηκα μέ τήν χαρά πού μοΰ- 
δωσαν πώς ήταν ή άνταμοιβή 
μου γιά τήν χαρά ηοΰδωσα στόν 
Μίλτο.

’Α στρονόμος

5 l iy a  μαραμένα  ρόδα

Μιά μέρα ξεφυλλίζοντας ένα 
άγαπημένο μου βιβλίο είδα με
ρικά χλωμά μαραμένα πέταλα 
άπό έ'να τριαντάφυλλο. Τ ά  μά
τια  μου γέμισαν δάκρυα γιατί 
θυμήθηκα μιά άγαπημένη μου 
φίλη.

Τ ήν είχα γνωρίσει έ’να χλωμό 
δειλινό στή σάλα μιάς φίλης μου' 
καθόταν σέ μιά άπόμερη γωνιά 
μελαγχολική, ήταν πάντα μελαγ
χολική. Ή  αγνότητα καί ή κα- 
λωσύνη ήταν ζωγραφισμένα στό 
άγγελικό της πρόσωπο, πού τό 
πλαισίωναν τά χρυσόξανθα μαλ
λιά της καί τό πλατύ κρόσσι τών 
βλεφαρίδων της. ΤΗ ταν ή πιό 
πιστή φίλη μου. Ό σ ο  καιρό έ
μενα στήν ’Αθήνα ερχόταν συχ
νά καί μ’ έβλεπε, όταν έφυγα 
μοΰγραφε συχνά. Στό τελευταίο 
της γράμμα μοΰ εστειλε μερικά 
πέταλα ά«ό τριαντάφυλλα και 
μοΰ έγραφε νά τά βάλω στο α
γαπημένο της βιβλίο (γιατί άγα- 
πούσε υπερβολικά ένα μου βι
βλίο).

"Ε πειτα  ά π ’ αύτό τό γράμμα 
δεν μοΰ ξανάγραψε πιά. Έ νόμι- 
σα δτι διεκόπη ή αλληλογραφία 
μας. "Ενα χλωμό δμως δειλινό 
λαβαίνω γράμμα άπ’ τή μαμμά 
της πώς . . . πέθανε. Δέν κράτη
σα. ξέσπασα σ’ ένα δυνατό κι' 
άσυγκράιητο κλάμμα ..................

"Αχ! άγαπημένη μου φίλη, πέ- 
ταξες σ’ άλλους κόσμους ώραιό- 
τερους, Ιδανικώτερους γιά νά 
σκορπίσης τό γ·;λοιο σου, πού φύ
λαγες γ ι’ αύτούς τούς κόσμους, 
άφίνοντας τίς ποταπότητες τής 
μάταιης ζωής μας, καί σέ μά; 
τή θύμησή σου.

Ά φ ρ ο σ τεφ α ν ω μ έν ο  κύμα

'SZasb ζον ενα  σζον HJMo

"Αλκιμε, άλληλογραφοϋμε ;
Π ρόσκοπος

Προσωπιδοφόρε άλληλογρα- 
φοΰμε ;

Τήν Διεύθυνσι σου.
'Α στρονόμος

Προσωπιδοφόρε άλληλογρα- 
φοΰμβ ;

Ξ ανθός ιπ πότης
Δέχομαι αλληλογραφία μέ ό- 

λους-ες. Γράψατε Σ ιαΰρον Τσυμ- 
παρίδην, ’Ενωμοτάρχην προσ
κόπων, Σαλαμϊνος 15. Ξάνθη.

S E A IS  Α Ν ΤΑ Π Ο Κ ΡΙΣΕΩ Ν

Β Ε Ρ Ρ Ο ΙΧ , Δεκέμβριος.— Τό 
Γυμνάσιό μας, χάρις οτάς κα
λάς ένεργείας τοϋ συλλόγου τών 
χ. κ. Καθηγητών, έπιτελει καθη
μερινώς και νέας προόδους, προο- 
φέροντας εις τονς μαθητάς δχι μό
νον την μάθησι άλλά καί κάθε μέ- 
οον αναψυχής. Και πρώτα-πρώτα 
κάθε δέκα πέντε ημέρες τό όλιγώ- 
ιερο, διοργανώνει κινηματογραφι
κός παραστάσεις κατά τάς όποιας 
προβάλλονται ταινίες διδακτικές 
και διασκεδαοτικές. Σημειωτέον 
δτι ή δλη έγκατάσταοις είναι κτή
μα τοϋ Γυμνασίου μας, εις τό ό
ποιον έρχεται άρωγόν τό ταμειον 
’Εκπαιδευτικής Προνοίας,

Χάρις είς αύτο ή βιβλιοθήκη 
επίσης τοΰ Γυμνασίου μας καθη
μερινώς πλουτίζεται καί μπορούμε 
νά ποΰμε πώς μέοα σ ’ αύτήν βρί- 
οκομε χίλια δυό πράγματα ενδια
φέροντα κ ι’ εύχάριοτα γιά νά περ
νούμε τις ώρες πού τά μαθήματα 
μας άφίνουν ελεύθερες.

'Εξ άλλου εκάοτοτε διοργανώ- 
νονται και μαθητικές παραστάσεις. 
"Ετσι τήν παρελθοΰοα Παρασκευή 
προ τών Χριστουγέννων διωργανώ- 
θη υπό τών μαθητών καί μαθη
τριών τής τρίτης τάξεως, πρωτο
βουλία τοΰ καθηγητοΰ κ. Μιχαήλ 
Οικονόμου, μιά πολν ώραία παρά· 
οταοις πού έστέφθη υπό μεγάλης 
επιτυχίας. ‘Ο ενθουσιασμός ήταν 
γενικός, τόσο τών καθηγητών, όσο 
καί τών μαθητών, καί οί νεαροί 
εραοιτέχναι ηθοποιοί κατεχειροκρο- 
τήθησαν.

’Επί πλέον τό Γυμνάσιό μας δι· 
ωργάνωοε τόν παρελθόντα μήνα 
μίαν ώραιοτάτη* εκδρομήν. ‘Ο σκο
πός τής εκδρομής ήταν κυρίως 
μορφωτικός· ’Εκδράμαμε είς το 
γραφικώτατον Μικρουγάζ ιον όπου 
επιοκεφθήκαμε τό ’Εργοστάσιον τοΰ 
βάμβακος καί έμάθαμε πολλά καί 
χρήσιμα πράγματα με σχετική διά- 
λεξι πού μάς εκαμε ό Διευθυντής.

Οί μαθηταί ενθουσιασμένοι θεω
ρούν καθήκον τονς καί μέοφ τον 
περιοδικού « Τά 'Ελληνόπουλα» νά 
ευχαριστήσουν τονς καθηΥητάς των 
πού τόοονς κόπους καταβάλλουν 
καί τόσο ενδιαφέρον επιδεικνύουν 
γι’ αυτούς.

Έ μ μ . I .  Κ α ζα μ πά κα ς
** *

Β Ε Ρ Ρ Ο ΙΑ , Δεκέμβριος. — ’Ε 
ξαιρετικά ένδιαφέρονοα νπήρξεν ή 
εορτή πού τά παιδιά τής Β' καί Γ '

τάξεως τοΰ Γυμνασίου μας διιοργά
νωσαν χάριν τών εορτών τών Χ ρ ι
στουγέννων. Τό πρόγραμμά της 
υπήρξε τό έξης:

1) Άπολυτίκιον τής ημέρας, μα
θητική χορωδία.

2) Προσφωνήσεις αντιπροσώπων 
Β ' καί Γ ' γυμνασίου.

3) ΕΙσήγησις περί τής ζωής τοΰ 
Παπαδιαμάντη.

4) Άνάγνωοις διηγήματος τον 
Παπαδιαμάντη.

5) Δραματική άναπαράσ ταοις 
τοϋ ανωτέρω διηγήματος είς 3  ει
κόνας.

6) Τό θαύμα τών Χριστουγέν
νων, εκθεσις μαθήτριας τής Γ ' 
τάξεως.

7) Ή  νύχτα τών Χριστονγέννων 
(ποίημα).

8) Τά Χριστούγεννα τοΰ ναύτη, 
εκθεσις τον μαθητου τής Β' τά
ξεως, Κύτ. Παπαγρηγοράκη.

9) Τά κάλαντα, μαθητική χο
ρωδία.

Ή  δλη εορτή ίοτέφ&η νπό πλή
ρους επιτυχίας.

Κ . Β λαχόπονλος

*
* *

Λ Ε Υ Κ Α Σ , Δεκέμβριος.— Ό  
καιρός είναι άθλιος. Ή  γύρω φϋ- 
οις έχασε καί τά τελευταία υπο
λείμματα τής πράσινης φορεσιάς 
της κι’ έντύθηκε τόν θλιβερό της 
χειμωνιάτικα χιτώνα.

Είς τήν πόλι, δεν χιόνιοε. Μό
νον τις 23—24— 25  τοΰ μηνάς ε
καμε εξαιρετικό κρύο, τό όποιον 
ευτυχώς λιγόστενοεν, άλλά ατά χω
ριά τό χιόνι σκέπασε σχεδόν τε
λείως τά σπιτάκια τών χωρικών.

Μεγάλη κίνησις παρατηρεϊται 
στήν πόλι· απ’ δλα σχεδόν τά χω
ριά κατεβαίνουν οί άνθρωποι άλλοι 
νά αγοράσουν δ,τι τούς χρειάζεται, 
καί άλλοι νά πουλήσουν τό λάδι 
τους κλπ.

Ή  κίνησις αύτή οφείλεται περισ
σότερον εις τά μικρά παιδιά, έκ 
τών όποιων άλλα χαζεύουν στις 
βιτρίϊες τών μαγαζιών τά τόπια, 
τις σφυρίχτρες, τίς κοΰκλες, τά 
καραγκιοζάκια και τά άλλα παι- 
γνιδάκια, κ ι’ άλλα πολλά μαζί τά 
βλέπουν με λύπη μή μπορώντας 
νά τά ζητήσουν άπό τούς γονείς 
των.

Χάριν αυτών οτάς 11 τοΰ μηνός 
έγινε έρανος και ή πράο τόν σκο
πόν τούτον διοργανωθεισα έπιτρ»·

πή ουνήθροισε πολλά παιγνίδια για 
τά άπορα παιδιά.

Ρ ενε Ζερβού
** *

Λ Α Μ ΙΑ , Δεκέμβριος.— Προ εί
κοσι περίπου ήμερων άρχισαν αί 
παραστάσεις τοΰ παιδικού κινημα
τογράφου τον Πρακτικού Λυκείου 
Λαμίας με ώραΐα διδακτικά έργα 
καί διάφορες κωμωδίες. Τάς πα
ραστάσεις παρακολουθούν έκτος 
τών μαθητών τον σχολείου μας 
καί μαθηταί τών άλλων σχολείων.

— Τήν πρώτην ημέραν τών Χ ρι
στουγέννων τό απόγευμα έγινε τό 
Χριστουγεννιάτικο δένδρο υπέρ τον 
γενικοΰ Ταμείου Φιλοπτώχων Λα
μίας βίς τήν αίθουσαν τοΰ Πανελ
ληνίου, τά όποιον τελείως άνακαι- 
νισθέν, άρχιοεν άπό τήν ποοηγον 
μένην νά λειτουργή.

Τά διάφορα δώρα τοϋ δένδρου 
τά προσέφερον κυρίες καί δεσποι
νίδες ώς καί πολλά καταστήματα* 
Α ί εισπράξεις έφθαοαν τάς 22 χι
λιάδας δραχμάς.

Κ ω ν ο τ . Ζ α γ γ ο γ ιά ν ν η ς
** *

Α Θ Η Ν Α Ι, Δεκέμβριος.— Τήν ε- 
πομένην τών Χριστουγέννων τό 
Μαράολειον ωργάνωοε μίαν otoato- 
τάτην εορτήν.

Κ ατ’ αυτήν έψάλει τό άπολυτί
κιον τής ημέρας νπό χορωδίας δι- 
ευθυνομένης νπό τοΰ κ. Παπαδη- 
μητρίου, κατόπιν δε έπαίχθη ίνα 
δράμα καί μιά κωμωδία, άμφότε- 
ρα έργα μαθητών.

‘Η  επιτυχία τ ον υπήρξε πλή
ρης και οί νεαροί εραοιτέχναι κατε- 
χειροκροτήθηοαν.

’Επηκολονθησε τό κόψιμο τής 
πήττας τής όποιας το νόμιομα ε- 
πεσι είς μίαν άπό τάς παρευριακο- 
μένας κυρίας καί ή εορτή έληξε 
μέ απαγγελίας καί τραγούδια νπό 
μικτής χορωδίας νπό τήν διεύθνν* 
οιν τήν φοράν αύτήν τοΰ κ. Βάρ-· 
βογλη.

Μ.
η* *

Α Θ Η Ν Α Ι, ’Ιανουάριος.— Μεγά
λη έπιτνχία έοημείωοε ή διοργα- 
νωθεϊσα εορτή τοϋ Σπιτιοϋ τοϋ 
Κοριτσιού χάριν τών εορτών το9 
Νέου Έ το υς .

Κ α τ’ αύτήν αί οίκότροφοι τοΰ 
Σπιτιού τοϋ Κοριτσιού παρεστη- 
σαν τήν κωμωδία τοϋ Κορομηία : 
« Ή  κυρία δέχεται» καίώς καί τό

ι



Ά & ή ν α ι— Σόλωνος 18α” Ω ραι γρα φ είου  Δευτέρα και Π αρασκευή 2 — 4  μ. μ .,  Τ ρ ίτη  καί 
Ί  Π έμ π τη  7 —9  μ. μ .

3)ίετα}ύ μας
’Αγαπητά μου παιδιά,

Τό περιοδικό σας άφοΰ ευχα
ρίστησε καθένα ξεχωριστά γιά 
τ ίς  καλές ευχές πού τοϋ στείλα
τε, μοΰ άναθέτβι νά σάς ευχα
ριστήσω μ’ δλη τήν δυνατή εγ
καρδιότητα καί δλα μαζύ, μέ 
ιό ν  φόβο μήπως έκανε καμμιά 
παράληψι, καί μείνει κανένα 
«πό  σάς παραπονεμένο.

’Ιδια ιτέρω ς μοϋ αναθέτει νά 
ευχαριστήσω, τόν Π αιδικό Ό μ ι 
λο Βερροίας, ό όποιος είχε τήν 
πρωτοβουλία, νά άποστείλη τάς 
εύχάς του ύπό τήν νέα του αύτή 
Ιδιότητα.

Κ αί τώρα έ'χω νά εκπληρώσω 
καί μιά άλλη παράκλησι τοϋ πε
ριοδικού σας.

Νά ευχηθώ σέ δλα εσάς τά 
καλά μας παιδιά, ποΰ με τόση 
εγκαρδιότητα υποδεχθήκατε τήν 
έκδοσί μας, καί κάνετε τό κα
θένα  έν τω μέτρω τών δυνάμε
ων σας, δ ,τ ι μπορείτε γιά τήν 
πρόοδο καί τήν έξέλιξί μας, νά 
σάς βϋχηθώ ό καινούριος χρό
νος νά φέρτι στόν καθένα σας 
ότι πιό καλό, δτι πιό χαρμόσυνο 
π ο θε ί ή καρδιά σας.

"Ας είνα ι ό καινούριος αύτός 
χρόνος γιά σάς ένα βήμα πρός 
τά έμπρός, ένα βήμα πρός 
τήν πρόοδο, πρός τήν πνευματι
κή καί ψυχική σας έξέλιξι. Κ ι1

« Ψυχοσάββατο» τον Ξενοπονλου. 
Έπηκολού&ησαν απαγγελίες καί 
τραγούδια, κατόπιν δε έκόπη ή 
πήττα καί μοιράσθηκαν διάφορα 
ώραϊα δώρα ατά παιδιά έκ τών ο
ποίων άλλα είχαν προοφερΰη άπό 
τάς αποφοίτους i’/δη τοΰ Σπιτιού 
τοϋ Κοριτοιοϋ καί άλλα άπό τάς 
κυρίας πον ενγενώς εργάζονται χά- 
όιν αύτοϋ.

Ό  ενΰονσιαομός ηταν γενικός 
καί οί παρενρισκόμενοι συνέχαρη
σαν τό Σνμβούλιον τών Κυριών 
πού με τόοον ζήλον πάντοτε εργά
ζεται διά τόν ενγενη σκοπόν τοΰ 
Σπιτιοϋ τοϋ Κοριτσιού.

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟ!
‘Ί* iUHIlim»,,

"Αρθρον 3.— Υ π ό σ χο 
μαι στόν έαυτό μου: Νά ε ί 
μαι καλός πρός δλους.

Κ άθε πα ιδ ί, μέλος τοϋ 
Π αιδικού μας ‘Ο μίλου/δέν 
πρέπει νά ξεχνά πώς ή 
καλωσύνη είνα ι τό εύγε- 
νέστερο α ίσθημα πού μπο
ρεί νά κλείνη ιιέσα στήν 
καρδιά του. Καλωσύνη 
άπεριώριστη γ ιά  δ ,τ ι μάς 
περιβάλλει, γ ιά  τούς αν
θρώπους, γιά  τά ζώα, γιά 
τά φυτά, γιά  τά άνθη καί 
γιά  τά  άψυχα άκόμη.

Ό  άνθρωπος πού βΐναι 
πραγματικά καλός μπορεί 
νά εΐναι βέβαιος πώς κρα
τά στά χέρια του, μιά θεία 
δύναμι, καί πώς ή ψ υχι
κή του ομορφιά έπιρεάζει 
άκομη καί τήν μορφή του 
καί τόν κάνει προσφιλή 
σ’ δσους τόν περιβάλλουν

ΖΚίνησις ’Ομίλων
Λ εύκ ά ς  Δεκέμβριος: Π α 

ρόντων όλων τών μελών 
τοϋ Π .Ο .Τ .Ε .Λ . άπβφασί- 
σθη δπως προσφέρομεν 
είς τά άπορα παιδιά τής 
νήσου μας μερικά πα ιχνί
δια καί δτι άλλο μπορέ
σουμε, ώστε νά συντελέ- 
σουμε είς τό νά α ισθα ν
θούν κ ι’ αύτά χαρά καί 
ευτυχία κατά τήν χαρμό
συνη ήμέρα τής πρωτο
χρονιάς.

Ά ποφασίζομεν έπίσης 
δπως έκαστον μέλος κατα
βάλλει 3 δραχμάς τήν ε
βδομάδα γιά φ ιλα νθρω πι
κούς σκοπούς.
Ή  Πρόεδρος Ά ν .  Δεβέρη 
Ή  Γραμμ. Ρ ενε Ζερβού  
Ή  Ταμίας ”Ολγα Γ α ζή

άς μή ξεχνάτε πώς «Τά Ε λ λ η 
νόπουλα» μ’ δλη τή δυνατή με
τριοφροσύνη τρέφουν έν τούτοις 
τήν κρυφή έλπίδα πώς θ ά  μπο
ρούν πάντοτε σέ κάτι νά συντε- 
λέσουν γ ι’ αυτό.

Σάς ζητούν μόνον νά τούς 
διατηρήσητε τήν φ ιλ ία  καί τήν 
άγάπη πού τόσο αύθόρμήτα δλα 
τάς προσφέρατε γιά  νά τοΰς δώ
σετε τήν εύκαιρία νά εξακολου
θούν επίμονα τό έργο τους, πα- 
ραμένοντας πάντα  ένα περιοδικό 
αντάξιο πρός τά παιδιά  πού τό 
διαβάζουν.

Μ’ άγάπη κι’ εύχές 
Ή  φ ίλ η  σας

cSfi άλλτιλογραφια μας
Π έτρον Δειλινόν. Σ ’ ευχαρι

στούμε θερμά γιά  τίς εγκάρδιες 
εύχές σου, καί χαιρόμεθα γιά τήν 
φιλία σου πρός τά  «Ε λλη νό
πουλα». Σοΰ στείλαμε τά  περιο
δικά πού μάς ζήτησες.

’Ά ν ν α  Δεβάρη. ΟΙ τακτικές ει
δήσεις σου καί τά έγκάρδια πάν
τα λόγια σου, μάς προξενούν 
πραγματική χαρά. Σέ συγχαί
ρουμε καί σένα καί τίς φ ίλες σου 
γ ιά  τίς φροντίδες σας πρός τά 
άπορα παιδιά  καί σάς εύχαρι- 
στοϋμε γ ιά  τίς προσπάθειες σας 
πρός διάδοσιν τοΰ περιοδικού 
μας. Τό διηγηματάκι σου έλά
βαμε καί θά  δημοσιευθή μέ τήν 
σειρά του. Έ π ίσ η ς έλάβαμε καί 
τό άντίτιμον τοΰ ψευδωνύμου 
τής φίλης σου.

Μ ιλτ, Κ ύρου. Σ ’ ευχαριστούμε 
θερμά καί σέλα καί τόν Π.Ο.Τ. 
Ε .Β . γιά  τάς εύχάς σας. Ό ,τ ι  
μάς έστειλες θ ά  δημοσιευθή, δέν 
πρέπει νάσαι ανυπόμονος. Θέ
λουμε δλα μας τά πα ιδιά  νά βλέ
πουν δημοσιευόμενα τά έργα 
τους, κ ι’ έτσι πρέπει δλοι νά α
ναμένετε τήν σειρά σας.

Τό κρυπτογραφικό λύνεται ώς 
έξής: Οί αριθμοί τής πρώτης σει
ράς άντιπροσωπεύουν ό καθένας 
ενα γράμμα τοΰ άλφαβήτου, σχη
ματίζουν δέ δλα μαζύ μιά λέξι. 
Ή  λέξις αύτή δίνει τό κλειδί 
πού θ ά  βοηθήση νά βϋρη κανείς

κι’ δλες τ ίς άλλες λέξεις πού έ- 
πακολουθοΰν. Σοΰ στέλνουμε τό 
19 καί θά  εξακολουθήσουμε μέ
χρι τέλους τοΰ έτους νά σοΰ στέλ
νουμε τά φύλλα σύμφωνα μέ τό 
άντίτιμον πού λάβαμε.

Ν . Ώ ρ ο λο γό π ο υ λο ν . Σ ’ ευχα
ριστούμε γ ιά  τίς καλές σου ευ
χές, καί χαιρόμεθα πού λάβαμε 
«ΙδήσεΙς σου, γ ια τ ί φοβούμεθα 
πώς μάς είχες ξεχάσει. Τά δελ
τία σου λάβαμε καί θά  ληφθοΰν 
δλα ύ π ’ δψει.

Κ ικ ή  Κ οντοπρ ία . Τό καλό σου 
γραμματάκι πολύ μάς ευχαρίστη
σε καί δεχόμεθα μέ χαρά τίς εύ
χές σου, λάβαμε ιό  διηγηματάκι 
σου καθώς καί τίς λύσεις σου 
καί περιμένουμε τά αποτελέσμα
τα τών καλών σας ενεργειών.

Ρ ενέ Ζερβού. Ή  εύχές σου 
| ΐά ϊ  ήσαν ιδιαιτέρως προσφιλείς 
καί σ ’ ευχαριστούμε θερμά. 'Α 
πορούμε πο')ς δέν είχες λάβη τό 
19 φύλλο. Ά σφαλώ ς κάποια π α 
ραδρομή τοϋ ταχυδρομείου. Σοΰ 
τό ξαναστείλαμε λοιπόν καί θά  
τό έχεις ήδη λάβη.

Ή  συνεργασία σου έλήφθη 
seal θά  δημοσιευθή κ ι’ αύιή  μέ 
τήν σειρά της.

Κ. Β λαχόπουλον. Σ ’ ευχαρι
στούμε θερμά γ ιά  τίς εύχές σου. 
Σχετικώ ς μέ τήν λύσιν τοΰ κρυ
πτογραφικού διάβασε τ ί γράφου- 
μεπροηγουμένως είς άλλον φίλον 
μας καί θά  φω τισθής. Τό άπρο- 
σδόκητον, καθώς τό λέει καί ή 
ονομασία του, έχει λύσιν τελείως 
άπροσδόκητον, γ ι’ αύτό δέν ε ί 
ναι καί εύκολο νά σέ καθοδηγή
σουμε. "Ο ταν διαβάσης τίς λύ- 
οεις πού θά  δημοσιεύσουμε μέ 
τήν σειρά τους, θά  μπόρεσης νά 
άντιληφθής περί τίνος πρόκει
ται. Ό σ ο ν  άφορά τόν λεξίγριφο 
ό καλλίτερος τρόπος νά καταλά- 
βης περί τίνος πρόκειται είνα ι 
νά διαβάσης μέ προσοχή ενα λε- 
ξίγριφο τής πρώτης τριμηνίας 
μας καί νά κυττάξης κ α ιόπ ιν  
καί τήν λύσι του πού έχοιιε ήδη 
πρό καιρού δημοσιεύση. Ή  άπο- 
ρία σου θά  λυθή άμέσως. Τό 
άντίτιμον τών περιοδικών έλά 
βαμε καί θά λάβης τά φύλλα

Έ μ μ . Κ α ξα μ η ά κ α ν . Μέ χαρά 
μεγάλη έλάβαμε τό γράμμα σου, 
καλό μας παιδί, γ ιατί ή σιωπή 
σου μάς ήταν πολύ οδυνηρή. Σέ 
συγχαίρουμε γ ιά  τά αύθόρμητο 
ΐής έπιστολής σου κ ι’, έπέτρεψέ 
μας νά σέ συμβουλεύσουμε π ά ν 
τα έτσι νά κάνης. Μεταξύ φίλων 
δέν πρέπει ποτέ νά παραμένη 
καμμιά παρεξήγησις, διάβασε

σχετικώς στό 18ο φύλλο μας τό 
άνέκδοτο πού φέρει τόν τίτλσ 
’ Α ν ε ξ ι κ α κ ί α  καί έχειο  
ώς παράδειγμα  στή ζωή σου. 
«Τά Ε λληνόπουλα» δέν έπαυ
σαν ποτέ νά σέ θεωρούν φίλό 
τους, κι’ άν καμμιά παρεξήγη- 
σις γεννήθηκε μέ τάλλα παιδιά 
δώσε σύ πρώτος τό παράδειγμα 
μιάς καλής φιλικής έξηγήσεως. 
’Εκείνο πού πρωτίστως ζητούμε 
άπό τά παιδιά μας εΐναι μία 
άπέραντη καλωσύνη καί εγκαρ
διότητα πού νά τά συνδέη δλα, 
άφοΰ δλα μαζύ άποτελεΐτε μέ 
μεγάλη οικογένεια: Τ ά  'Ε λ λ η 
νόπουλα. Ά ν  άφήσαμε άναπάν- 
τητη καμμιά έρώτησί σου είναι 
άσφαλώς έκ παραδρομής, τά 
λάθη είναι άνθρώ πινα, γράι(ιε 
μας γρήγορα καί ζήτησέ μας 
δ ,τι θέλει?.

"Ολγα Γαζή. Χ αιρόμεθα πού 
κάθε τι πού σάς προσφέρουν 
«Τά Ελληνόπουλα» είνα ι ικα
νό νά σάς ίκανοποιεί Ό σ ο ν  
άφορά τόν «Παιδικό Ό μ ιλο»  
δέν έχει σημασία άν ή μιά ή ή 
άλλη άναλαμβάνει τήν πρωτο
βουλία τή : ίδρύσεως. Ξέρουμε 
πώς ε ΐσθε δλα πα ιδιά  πρόθυμα 
νά εργασθήτε καί νά συνεργασθή · 
τε στενά γιά μιά Ιδέα κ ι’ αύτό 
περιμένουμε άπό σάς. Ό  Π α ι
δικός “Ομιλος φιλοδοξεί νά γίνη 
μιά μέρα ή άπαρχή μιάς πανελ
ληνίου παιδικής φ ιλ ίας. Δώστε 
δλοι σας οί πρωτοπόροι τό καλό 
παράδειγμα. Δεχόμεθα οίαδήπο- 
τε συνεργασία, έστω καί μετά- 
φρασι, φ θάνει νά άναφέρεται 
πώς είνα ι μετάφρασις καί δχι 
πρωτότυπο.

Γ. Κ ω νσταντόπουλσν. Τήν 
συνεργασία σου έλάβαμε καί τήν 
φυλλάμε πάντοτε γ ιά  τήν μεγά
λη χαρά. Σ ’ εύχαριστοΰμε θερμά 
γιά τίς εύχές σου.

' Π ρακλήν ΙΙα π α δ α το ν . Τό 
γράμμα σου έλάβαιιε καί σοΰ 
στείλαμε τά περιοδικά ‘Η  άξια 
των ήταν δρχ. 16. Τ ίς 2 δραχμές 
τίς  κρατούμε διά τήν άποστολή 
τοΰ μιχροΰ δώρου πού σοΰ στέλ
νουν μέ τό ίδ ιο  ταχυδρομείο 
τά «Ελληνόπουλα».

Σταύρον Τ σ υ μ π α ρ ίδ η ν . Μέ 
χαρά λάβαμε τό γράμμα σου καί 
ή φιλία πού μάς εκφράζεις μάς 
ε ίνα ι πολύ προσφιλής. Παληά 
φιλία μάς συνδέει μέ τούς προσ
κόπους καί κάθε πρόσκοπος ε ί 
ναι για  μάς ένας αληθινός φίλος. 
Π εριμένουμε γρήγορα συνεργα
σία σου καί σοΰ ζητοΰμε νά

έξασκήσης τήν επιρροή σου στούζ 
φίλους σου γιά νά αποκτήσουν 
«Τά Ελληνόπουλα» συνδρομη- 
τάς στήν Ξάνθη. Πρόσεξε σ ’ αυ
τά πού άναγγέλουμε, δτι δηλαδή 
κάθε συνδρομή τοΰ έποιιένου 
έτους τήν οποίαν θ ά  λάβωμε 
μέχρι 1ης Φεβρουάριου γίνεται 
δεκτή άντί δρχ. 60, έτησίως καί 
35 έξάμηνος.

Ν . Κ ουκουβΐνον. Σ ’ ευχαρι
στούμε θερμά γιά τίς καλές σου 
εύχές.

Ρ ενε Ζερβού. Τό καλό σου 
γράμμα πολύ μάς συνεκίνησε, 
καί χαιρόμεθα ιδιαιτέρως νά ξέ
ρουμε, πώς στήν εύμορφη Λευ
κάδα εχουμε τόσες άφοσιωμένες 
φίλες. Περιμένουμε γρήγορα τά 
άποτελέσματα τής εργασίας τοΰ 
Π αιδικού ’Ομίλου, κ ι’ εύχόμεθα 
κάθε καλό νά προκύψη άπ’ αυ
τόν.

Μή ξεχάσης νά τονίσης στις 
φίλες σο», πώς κάθε συνδρομή 
πού θά  λάβουμε γιά  τόν επό
μενο χρόνο, μέχρι τής 1ης Φε
βρουάριου θά  γίνη δεκτή μέ 
δρχ. 60 μόνον, δ ι’ ένα έτος καί 
35 δ ι’ έξ μήνας. Τ ήν συνεργα
σία σου έλάβαμε καί περιμένου
με κι’ άλλη.

Α ικ α τερ ίν η  Σβορώνου. Σ’ εύ- 
χαριστοΰμε θερμά γ ιά  τήν εύ
μορφη κάρτα καί τίς καλές κ ι’ 
εγκάρδιες εύχές σου.

3Ταιδικες ‘βκόόσεις
Συνιστοΰμε στούς άναγνώστες 

μας τό ωραιότατο βιβλίο τής κυ
ρίας Α ντιγόνης Μεταξά πού 
έκυκλοφόρησε μέ τόν τίτλο «Τό 
Θέατρο τοΰ Παιδιού» καί περι
λαμβάνει 6 θεατρικά έργα ωραία 
καί καλογραμμένα.

Τό βιβλίο στοιχίζει δραχ. 20 
καί εύχαρίστως άναλαμβάνομε 
νά τό στείλωμε στούς άναγνώ- 
σ ταςμ ας τών επαρχιών πού θά 
μάς άποστείλουν δρχ. 21 μέ τά 
ταχυδρομικά.

Οί άναγνώσται μας τών Α θ η 
νών θά τό εΰρουν είς τά γρα
φεία μας καί τούς συνιστώμεν 
ιδιαιτέρως νά τό προμηθευθοΰν.

Έ π ίσης συνιστοϋμεν είς τούς 
άναγνώστας μας τό Π αιδικό 
διήγημα τοϋ κ. Γερασίμου Δ. 
Δρακίδου «Τό Στραγγαλίνι».

Π ωλείται είς τά καλλίτερα β ι
βλιοπωλεία.
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Φ ϋ λ λ ο ν  12—13

(παραληφθεΐσαι λύσβις)
79. Κ ρ υπ το γρ α φ ικ ό ν  : Ή λ ι·

ούπολις, "Η λιος, Πολύ-, Ύ πό , 
Π ού, Ί π π ο ς , Λύπη.

86. Π ν ρ α μ ίς : Θ, Μήν, Κύβος, 
Σ κιάθος, Μ ιλτιάδης.

Καθέτους : Θήβαι.

Φ ύ λ λ β ν  1*

87. Ά κ ρ ο α το ιχ ϊς  : Μ οτέρ,Παύ
λος, Ε ρρίκος, Τολστόϊ, Ό λ υ 
μπος, Βούδας, Έ ρ ιώ , Νέρων.

88. Σταυρωτέ? λ έ ξ ε ις : Ό ρ ι-  
ζο ντ ίω ς: Τρίπολις, Π έτα, Σύ, 
‘Αραβία.

ΚαΟέτως : Τουρκία, Π ας, ’Α
βάνα, Σω κράτη:.

89. Έ λ λ ιπ ο σ ΰ μ  φω νον. Μάθε 
γέρο γράμματα, τώρα στά γερά
ματα.

90. ΨαροκόκΜαλο: ’Οριζοντίως: 
Π άδος, Λαγός, Τάξις, Νάνος, 
Κουτί.

ΚαΟέτως: Δόλος, Γάτος, Ξέ
νος, Νίκος, Ύ α ιν α .

91. Μ α γική  εικώ ν : Δέσποινα.

Φ ύ λ λ β ν  15

92. Συλλαβόγριφος·. Δοό-νισός.
93. Γ ρίφ ος. * Υπεράνω πάντων 

ή πατρίς.
94. Α ίν ιγ μ α .  Λ ά—μία.
95. ’Ινδ ικ ό ς  γρ ίφ ος. Φοβοϋ 

τό γήρας.
96. Μ ω σαϊκό. "Αρης.
97. Μ α γικ ή  είκώ ν. Κύμα.
98. Φ ω νηεντόλιπον. Τά κα

λά  κόποις κτώνται.
99. Α ίν ιγ μ α .  "Α ρπα—Ά ρ μ α .

'& 3> κ ρ ίβ ε ις  ψ ε υ δ ω ν ύ μ ω ν

Δ ικαίω μα έγκρίσεω ς ψευδωνύμου 
γ ιά  δλον τό ν  χρόνον δρχ. 10. Π λάϊ οτό 
ψ ευδώ νυμο γράφ ετα ι τό  ψ ηφ ίον α 
δτα ν  πρόκειτα ι γ ι ’ άγόρια  καί κ δτα ν  
πρόκειτα ι γ ιά  κορίτσια.

Έ γκρίνετα ι τό ψευδώνυμον 
Μβλαχροινή έπαρχιωτοπούλα (κ).

>28. ’Α να γρα μ μ α τισ μ ός

Ά ν  τοϋ Τρωϊκοΰ πολέμου 
"Ηρ«οα άναγραμματίση;
"Ορος τής Ευρώπης 
Ευθύς θ ά  σχηματίσης.

"Αν·9·ος τή ς  'Ανατολής,

129. Φ ω ν η εν τό λ ιπ β ν

.—βρς—ν —.—δκλγ—τ ν -  μρν 
Ξ α ν& ός ιπ π ό τ η ς

130. Α ίν ιγ μ α

Ά ν  καί λέξις εϊμα ι μία 
Δύο πράγματα δηλώ.
Χώρα άρχαία στήν Ά σ ία ,
Κι* ενα αριθμητικό.

’ Ω ρολογόπονλο;

131. Μ αγική  είκώ ν 
α νευ  ε ΐκ ο νο ς

—Σπϋρο, Λέλα, Ά ντώ νη , μιά 
γραμματική σάς παρακαλώ.

—Τ Ι νά τήν κάμχις;
—Ν ά μάθω εκείνο πού σάς 

είπ α .
Κ . Π α π α & α ν α σ ίο υ

lf2. ’Ιν δ ικ έ ς  γρίφος

Ή  A3 (ουσιαστικό) Τ Ι  (αρθρον) 
Η 4 (έπίθετον) Τ2 (άρθρον^ 
Π5 ^έπίθετον).

Δ Η Λ Ω Σ Ι Σ

Ύ πενθομίζομεν εκ νέου εις 
τούς συνδρομητάς καί άναγνιό- 
στας μας δτι έπιθυμοΰντες νά 
δώσωμεν ένα μικρό προνόμιον 
ε’ις τούς πρώτους ΰποστηρικτάς 
τοϋ έργου μας, όρίζομεν τάς συν- 
δρομάς τοΰ επομένου έτους, δσαι

137- Γρίφος

άλλο, άλλο, άλλο.
Π ρόσκοπος

134. Φ ά κ ελ λ ο ς

Ό ριζοντίω ς: Έ π ίθ ετο ν . έρπβτότ. 
Καθέτως: Π ροφυλακτικόν δπλον, 
χρήσιμο στόν ηλεκτρισμό. 
Διαγωνίως: Γράφβι τό δνομά 
μας. Νήσος τοΰ Αιγαίου.

Προσιοπιδοφόρος

135. Έ λλ ιπο α ύ μ φ ω νο ν
Αααε—α—εηοουβ

Βέρα Χουτζονμη

Ι-jfc. Σ ίγ μ α

Σ . . . .

Ό ρ ιζ ο ν τ ίω ς : Έ ρπετόν, ούοά- 
νιο σώμα.

Διαγωνίως : Π ροϊόν βιομηχα
νικόν, κατοικίδιον πτηνόν.

I .  Κ οκκινάχης

ήθελον κατσβληθή μέχρι 1ης Φ·- 
βρουαρίου είς δρχ. 60 έτησίως, 
35 δΓ έ'ν έξάμηνον καί 18 δ ι’ εν 
τρίμηνον.

Οί έν Ά θ ή ν α ις  άναγνώοται 
μας θά  εύρίσκοσν τό γραφεϊον 
ανοικτόν έκάστην Δευτέραν κοι 
Παρασκευήν 2 —4 μ.μ. καί έκά
στην Τρίτην καί Π έμπτην 7—9 
μ.μ.

Δεχόμε&α λύσεις  έ'ως τάς 2 5  Δ εκέμβριον

Μ 
ΘΜΣ

Α . Μ α κ ρ ν γ ιά ν ν η ς


