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Ποιοι; δέν έτυχε νά έκδράμη ώς τήν Βοΰ

λα, τήν γραφική αύτή παραθαλασσία εξοχή, 
πού παρουσιάζει δλες τις φυσικές ομορφιές 
τής Γλυφάδας, καί συγχρόνως τό χάρισμα... 
να μήν είνε κοσμική ;

Ή  Βοΰλα εύτυχώς διατηρεί άκόμη κάτι 
τό πρωτόγονο, κι’ αύτό είνε ασφαλώς πού 
τήν καθιστά τόσο συμπα\(>ή) ενώ συγχρόνως 
χάρις στό Πατριωτικό “Ιδρυμα αποβαίνει 
καί ή ευεργετική παραλία τής υγείας τών 
παιδιών μας.

Προτού δμως αρχίσουν οι διάφορες Παι
δικές αποστολές τοΰ Πατριωτικού 'Ιδρύμα
τος, γιά τις όποιες προσεχώς θά μιλήσωμε, 
τό κτίριο τοΰ Πατριωτικού στήν Βοΰλα δέν 
μένει άχρηστο προσφέρει φιλοξενία στις 
μαθήτριες τοΰ Μαρασλείου, πού έδώ καί 
τρία χρόνια περνούν έκεΐ τόν τελευταίο σχο
λικό μήνα τής χειμερινής περιόδου.

’Έτσι δταν προ ημερών αποφασίσαμε νά 
επισκεφθοΰμε τό παραθερίζον είς τήν Βούλα 
«Μαράσλειον» μας ύπεδέχθηκαν μ’ ενθου
σιασμό οί μαθήτριες του, και σέ σχετικές μας 
Ιρωτήσεις έδέχθηκαν νά μάς διηγηθοΰν τήν 
ζωή τους έκεΐ πέρα.

— Ό λα γίνονται εδώ στό ύπαιθρο μάς 
λέγει μιά άπό τις κοπέλλες. Κάτω άπό τά 
πεύκα ή τάξις τής ιστορίας, πέρα έκεΐ κάτω 

ί στήν αμμουδιά μάς μιλοΰν γιά κοσμογραφία,
; έπάνω στά βράχια γίνεται τό μάθημα τής 

Φυσικής καί ούτω καθ’ εξής.
' «Γιά νά πάρωμε αέρα δέν χρειάζεται.., 
ν’ άνοίξωμε παράθυρα, άναπνέομε διαρκώς,

άναπνέομειώδιο τής θάλασσας καί οξυγόνο 
άπό τά πεύκα!

— Καί πώς περνάτε δλη τήν ημέρα σας 
τήν ρωτούμε ;

— Σηκωνόμεθα πολύ πρωΐ, γιατί μόλις 
φέξει μάς είνε αδύνατον πιά νά μείνωμε 
στό κρεββάτι, τόσο όμορφα είνε στήν ακρο
θαλασσιά. Προγευματίζομε, κάνομε λίγη 
γυμναστική, καί στάς 8 αρχίζουν τά̂  μαθή
ματα. Βλέπετε τότε τόν καθηγητή επί κε
φαλής καί μπουλούκια, μπουλούκια τις μα
θήτριες νά ξεκινούμε νά βροΰμε καμμιά σκι
ερή γωνίτσα, καί νά στρωθοΰμε δλες κάτω , 
γιά νά παρακολουθήσουμε μέ προσοχή τό 
μάθημα

—Δέν άφαιρεΐσθε άπό τις τριγύρω ομορ
φιές πού σάς περιβάλλουν ;

— Κάθε άλλο. Τό μυαλό μας είνε ξεκού- 
ραστο καί παρακολουθούμε τήν διδασκαλία 
πολύ καλλίτερα άπ’ δταν εΐμεθα στήν πόλι. 
Αύτός ό μήνας στήν έξοχή μπορούμε νά σάς 
πούμε πώς είνε τόσο ωφέλιμος γιά μάς δσο 
ολόκληρη ή σχολική χρονιά.

— Καί μετά τά μαθήματα ;
— Ή  παράδοσις εξακολουθεί ώς τάς II , 

κι’ έπειτα κάνομε τό μπάνιο μας στήν θά
λασσα μέ δλους τούς κανόνας τής υγιεινής, 
αυξάνοντας δηλαδή κανονικά τόν χρόνο τής 
παραμονής μας μέσα στο νερο.Προγευματί
ζομε, άναπαυόμεθα, τ’ απόγευμα λίγο μά
θημα πάλι, μελέτη κι’ έπειτα παιχνίδια, α
θλητισμός, περίπατος καί κουβεντούλα ως τό 
βράδυ, μέ τό γεύμα πού μεσολαβεί καί τήν



κατάκλισι πού γίνεται συνήθως στάς 10.
— Δηλαδή ένας μήνας ζωής πού θά σάς 

μένει αξέχαστη;
— ’Ακριβώς δπως τό λέτε, μας απαντούν 

μέ μιά φωνή δλες οί μαθήτριες, κι’ ευγνω
μονούμε τόν Διευθυντή μας πού πρώτος εδώ 
στόν τόπο μας είχε τήν έμπνευσι νά εφαρ- 
μόση τό σύστημα αύτό.

Ζητούμε νά ίδούμε τόν Διευθυντή τού 
Μαρασλείου, καί ό κ. Τσοπανάκης μας δέ
χεται φιλοφρονέστατα κα'ι μας συνιστά τούς 
διαφόρους συνεργάτας τής ωραίας ιδέας του.

Τόν συγχαίρομε γιά τήν πρωτοβουλία πού 
είχε αύτός πρώτος στήν Ελλάδα νά προσ- 
<ρέρη στά παιδιά τοϋ Μαρασλείου, αντί ελά
χιστου ποσού μιά τέτοια καθ’ δλας τάς από
ψεις  άπόλαυσι, καί τού περιγράφομε τήν 
συγκίνησι τών παιδιών καί τά ζωηρά χρώ
ματα, μέ τά όποια μάς έμίλησαν γιά τήν 
ζωή τους στήν Βούλα.

Κι’ ό κ. Τσοπανάκης μέ τήν μετριοφρο
σύνη καί τό απλό ΰφος πού τόν διακρίνει 
μάς λέγει :

— Αύτό είνε γιά μάς δλη ή ίκανοποίησις 
3τού μπορούμε νά ζητήσωμε, νά βλέπωμε τά 
παιδιά μας γεμάτα υγεία καί ευχαριστημένα.

3 ΐώ ζ  εΰρέδηκε δ καφές
Στόν 19ο αιώνα ενας εύσεβής μωαμεθανός πού 

τό δνομά του άναφέρεται άκόμη καί τώρα μέ 
εύλάβεια στήν Α νατολή αποκοιμόταν πάντα οταν 
«κανε τήν προσευχή του. Μιά μέρα πού γιά νά 
τ ’ άποφύγη άρχισε νά κάνει περίπατο στήν πε
δ ιάδα βλέπει ένα βοσκό πολύ θυμωμένο πού τά 
ί ίχ ε  μέ τις κατσίκες του γιατί έτρωγαν τά κλα
δ ιά  ενός θάμνου.

Τόν ρώτησε τήν αφορμή τοΰ θυμοΰ του καί 
αύτός τοϋ άπήντησέ :

—Μόλις φάνε άπ ’ αύτό τό δένδρο τά καταρα
μένα αύτά τετράποδα δέν μ 'αφήνουν σέ ησυχία. 
Πηδάνε σάν τρελλά καί δέν στέκουν οΰτε στιγμή.

Ό  μωαμεθανός πλησίασε τότε τόν θάμνο 
«κόψε μερικούς καρπούς άπ ’ αυτούς πού ήσαν 
'κρεμασμένοι στά κλαριά, μόλις έγύρισε σπίτι 
του τούς έβρασε καί ήπιε τό ζουμί τους. 2έ λίγο 
άρχισε νά ζωηρεύη, νά εύθυμή καί δλη του ή 
νύστα έπέρασβ μονομιάς. Τότε κατάλαβε πώς τή 
ζωηρότητα αύτή τοΰ τήν είχβ δώσβι τό ποτό 
πού είχε πιή καί πού δέν ήταν άλλο παρά κα
φές κ ι’ άπό κείνη τή μέρα ό καφές άρχισε νά 
θεωρείται τά απαραίτητο ποτό πού έγινε γνωστό 
«μέσω ς σέ δλη τήν Εύρώπη.

3£%νέκδοζα
SYleyedoq άφηρημάάαΑ

Ό  Λουδοβίκος 15ος έφημίζετο γιά  τήν άφηρηΐ 
μ,άδα του, πού ήταν άποτέλεσμα τής μεγάλη:! 
δειλίας πού τόν έχαρακτήριζε.

Μιά μέρα αποτεινόμενος σ’ έναν άπεσταλμίΊ 
νον τής Βενετίας τόν έρώτησε :

—Α λή θε ια  πόσα ε ίνα ι τά μέλη τοΰ Συμβο«·| 
λίου τών Δέκα;

"Ενα γερό κ ι’ ώραΐο παληκάρι ζητιάνευε στά 
δρόμο, δταν τό πλησιάζει ένας διαβάτης καί τοί| 
λέει.

—Γιατί ζητιανεύεις άφοΰ είσα ι νέος καί γεμό| 
τος υγεία ;

—’Αλλοίμονο! κύριε, είμαι τόσο τεμπέλη;] 
άπήντησέ ό ζητιάνος καί ό διαβάτη; πού ένθο» 
σιάστηκε τοΰ ε ίπε.

—Πάρε λοιπόν ένα τάλληρο γιά τήν είλικρί | 
νειά σου

1ββραίϊκο effajapι

Έ ν α ς  Εβραίος επιχειρούσε νά πουλήση ototl 
Άλφόνσο βασιλέα τοΰ Άραγκών, μιά εικόνα ίο» 
'Αγίου Ίω άννου καί τοΰ έζητοΰσβ πεντίΛκόοιι 
δουκάτα.

—Σκέπτεσαι τ ί λές, τοΰ εΐπε ό βασιλεύς, εΐβαι 
πολύ *ιό συμφεροντολόγος άπό τούς προγονοί; 
σου. Έ κεΐνοιέπούλησαν τόν Χριστό πού ήταν f 
σιληάς τους 30 δεινάρια καί σύ ζητάς 500 δο«·| 
κάτα γ ιά  τήν είκόνα τοΰ υπηρέτου του ;

Ο  ΣΤΗΝ η Κ Ρ Ο Π Ο Α Η

3Τρωτόιυωο ζέχναβμ\

Ό  ’Αλκιβιάδης είχε ένα θαυμάσιο σκυλί πο) 
τό είχε αγοράσει πολύ άκριβά. Μιά μέρα τοϋ ήλ-Ι 
θβ ή ιδέα νά τοϋ κόψη τήν ούρά καί δλοι οί φίλοι! 
του άρχισαν νά τόν κοροϊδεύουν γιατί τό σκ»1ί| 
του ήταν πολύ ωραιότερο πρίν.

—Τόσο τό καλλίτερο, είπεν ό 'Αλκιβιάδης γ£·Ι 
λώντας, έτσι τουλάχιστον θά παυσουν οί Άθη-Ι 
ναίοι ν ’ άσχολοϋνται μαζΰ μου, γιατί θ ’ άσχο” 
λοϋνται μέ τόν σκύλο μου.

“8κκΛ ειι[ις '3ϊΜο\
Μιά μέρα πού ό Περικλής ταξείδευε στή θά! 

λασσα έγεινε έκκλειψις ήλίου καί ό τιμονιέρη! 
φοβήθηκε τόσο πού έγκατελειψβ τή θέσι τοιΙ 
Τότε ό Περικλής τόν έπλησίασε, τοΰ σκέπασε ϊί| 
πρόσωπό μέ τό μανδύα του καί τόν ρώτηοε :

— Φοβάσαι ;
—Ό χι. άπήντησέ αύτός.
—Τότε λοιπόν, γ ιατί φοβήθηκες π ρ ίν ; ' 

μόνη διαφορά ήταν πώ ςτό  άντικβίμενο πού βχά| 
λυψε τόν ήλιο ήταν μεγαλείτερο άπό τόν μαν| 
δύα μου.

8Μ ικρίνεια μιά <?ορ'\

— “Ενας άνθρωπο.-, θείτσα, εδώ παλεύει μ’ 
ενα παράξενο θεριό. Κύτιαξέ το ! Άπό τή μέση 
καί κάτω μοιάζει μέ άλογο κ ι’ άπό τή μέση κ ι’ 
«πάνω μέ άνθρωπο.

Ό Φάνης στεκόταν μπροστά στις μετόπες τοΰ 
Παρθενώνα πού παριστάνουν τήν Κενιαυρο- 
μαχία.

— Αύτά τά θεριά, Φάνη, είνε οί Κένταυροι ! 
Κάτι αγριάνθρωποι τοΰ παλιοϋ καιρού, πού ό 
βασιληάς τους έκλεψε, τήν ώρα τοΰ γάμου της, 
μιά ώμορφη νύφη... Ό  γαμπρός, ένας ήρωας 
Λαπίθης, μέ τούς καλεσμένους, έπιτεθήκαν εναν
τίον τους καί τή γλύιτωσαν... Αύτή τή μάχη 
παριστάνουν αύτά τά άνάγλυφο! Κύτταξε! Έδώ 
ό ήρωας είνε ό νικητής καί κρατά τό θεριό άπό 
το κεφάλι, ένώ πίσω άπό τό θαυμάσιο γυμνά 
κορμί του, άνεμίζεται σάν ένα μεγάλο φτερό ό 
μανδύας κάνοντας τον άκόμη πιο μεγαλοπρεπή 
μέα’ τή νίκη του I

— Ναί. μά στήν άλ?η μετόπη δίπλα, νικητής 
είνε ό Κένταυρος- κύταξε 
ιόν δυστυχισμένο Λαπίθη 
νεκρό μπρός στά πόδια 
του. Τό θεριό υψώνει τώ 
ρα θριαμβευτικό τήν ούρά 
το» καί καμαρώνει.

ι — Έ τσι συμβαίνει καί 
οτή ζωή, Φάνη μου. Πότε 
νικιέται κανένας καί πότε 
νικά, Γι’ αύτό δέν πρέπει 
ν'[άπογοητεύεται ποτέ σάν 
χάνει, μά κ ι’ οΰτε νά πε
ρηφανεύεται πολύ γιά τή 
νίκη του.

Στήν διπλανή αίθουσα 
ό Φάνης ξαφνιάστηκε. Μιά 
μεγάλη σάλα γεμάτη κο- 
πέλλες 1 Πήγαινε άπό τή 
μιά στήν άλλη, τις κύτ- 
ταζε μέ θαυμασμό κ ι’ αν 
δέν τοίχα συστήσει πώς 
δέν πρέπει ν ' άγγίζη που
θενά στά μουσεία, σίγου
ρα θάπιανε μέ τά χέρια 
του τά φορέματά τους καί 
ιίς κοτσίδες τους.

— Τί ουραίες κοπέλλε-, 
θείισα ! Ποιες εί>ε ; Τί 
παριστάνουν ; κ ι’ αύτή ή 
θεώρατη μήπως ε ΐν ’ή βα- 
σίλισσά τους ; Γ ιατί είνε 
έτσι πλούσια ντυμένες ;
Γιατί χαμογελούν δλες ;
Τί κρατούν στό χέρι ; Ή  Μ ικρή π ε ισ μ α τ ά ρ α

—Μιά μιά τις έρωηρεις σέ παρακολώ Φάνη... 
Δέ μπορώ βέβαια ν ’ άηανιήσω μονομιάς σ’ δλες. 
Αύτές ε ίνα ι οί περίφημες Κόρες ιή ;  Άκροπό- 
λεως .. Ά γάλμα ια  αφιερωμένα στήν Ά θηνά . 
Παρίσταναν άρχοντοποϋλες πού τής έφερναν 
δώρα... Ε ίνα ι πολυτελέστατα ντυμένες ! Φοροΰν 
τόν ’Ιωνικό πέπλο—άσπρο κέντημα μέ Μαιάν
δρους—σταυρωτά σ ό στήθος κ ι’ άπό μέσα φα ί
νετα ι ό χρωματιστός χιτώνας·. Μέ τδνα χέρι 
καθώ ; βλέπεις άνασηκώναν τό φόρεμά τους καί 
μέ τάλλο κρατούσαν τό δώρό τους.

— Καί τ ί ώραϊα ποϋναι κτενισμένες. "Εχουνε 
δλες μποΰκλες καί τά σγοι ρά τους μαλλιά μπρός 
στά μέτωπο, καθώς πέφτουν, θαρρείς πώς είνα ι 
στεφάνι. Γιατί, θείτσα μου, νά μή κτβνίΟωνται 
καί σήμερα έτσι ωραία οί γυναίκες ;

— Δέν ξέρω παιδί μου...νομίζω πώς δέν έχουν 
καιρό...

— Μά γιατί χαμογελούν έτσι ή μιά στήν άλλη;... 
κάποια ά ’ό τήν παρέα τους θαπε κανένα άστεΐο !!

Τοϋ έξήγησα πώς τό χα
μόγελο αύτό καθώς καί τά 
σγουρά,σάν στεφάνι, μαλ
λιά στό μέτωπο, τά φου
σκωτά μάγουλα καί μά
τια καί οί συμμετρικές πτυ 
χές στά φορέματα — πού 
δέν κυμάτιζαν τόσο ελεύ
θερα δπως τής Νίκης πού 
είδαμε στήν άρχή — ήταν 
σημάδια πώς τ ’ άγάλματα 
αύτά, ήσαν καμωμένα τόν 
6ο αιώνα, πολύ πρίν άπό 
τό Φειδία, τότε πού ή τέ
χνη δέν είχε τόση έλευθε- 
ρ α κ ι ’ ιδανική ομορφιά 
άκόμη.

— Μ’ αΰιή Ιδώ δέν χα
μογελά, θείτσα... Μοιάζει 
σάν θυμωμένη.

— Τήν λέν «ή μικρή 
πεισματάρα» ακριβώς ε
πειδή έχει αύτό τό μορ
φασμό στό στόμα... Μά 
είνε πολύ χαριτωμένη κι’ 
αύιή γιατί έχει δική της 
φυσιογνωμία καί έκφρασι, 
δπως καί δλες οί άλλβς 
πού δέν μοιάζουν, παρά 
στό χαμόγελο καί στό ντύ 
σιμο, μεταξύ τους.

Στήν διπλανή αίθουσα 
ό Φάνης στάθηκε μπροστά 
στό «Μοσχοφόρο», ένα νέο



που φερνει στον ωμο ίου ενα μοσχάρι, να το 
θυσιάσβ στόν "Ερμή.

— Τί σοΰ κάνει εντύπωση σ ’ αύτό τό άγαλμα 
Φάνη ;

— Μοιάζει μέ σανίδα καί χό φόρεμά του είνε 
ολόισιο χωρίς πτυχές. Χαμογελά κι' αύτός μά 
δχι τόσο ώραϊα όπως οί Κόρες.

— Ό λα  αύτά ποΰπες μά; δείχνουν π ώ ; εϊνβ 
άκόμη πιό παλιό κ ι’ άπό τόν 0ο αιώνα... Κίνε 
άπό τά πρώτα άγάλματα,.. Στήν άρχή γινόνχοκ- 
σαν άπό ξύλο... "Υστερα άπό μάρμαρο- μά γιά 
νά μιμηθοΰν τό σχήμα τών ξύλινων τά κάνανε 
κ ι’ αύτά επίπεδα σάν σανίδα. Σ ιγά-σιγά δμως 
κύτταζαν τά σώματα τών ανθρώπων και έμαθαν 
νά τά κάνουν φυσικά καί ώραϊα ...

Φθάααμε πιά στήν έξοδο τοϋ Μουσείου. Ή  
πελώρια Ά θηνά  σκότωνβ ιό ν Έκατόγχειρα, ενώ

πλά'ί της άλλοι δυό γίγαντες ήσαν πβυμένοι., 
Πιό πέρα ένας τρικέφαλος θεός καμάρωνε[τόι 
Η ρακλή πού πάλευε μέ τόν Τρίτωνα. Λεοντάρια| 
κατασπάραζαν βώδια καί στήν τελευταία αΐθου· 
σα—τήν πρώτη δηλαδή γιά  τούς άλλους—ενι 
άνάγλυφο δέν ξεχώριζες πιά τί παρίστανε' τόοοΙ 
ήταν χαλασμένο.

— Ανάποδα βγήκατε, μα; εΐπε ό φύλοκας.
— Αύιό σημαίνει πώς μπήκαμε κ ι ’ άνάποδα,Ι 

πρόσθεσα χαμογελώντας στό Φάνη...
Προχωρήσαμε πρός στήν έξοδο... *0 ήλιος! 

χρύσωνε πάντα λαμπρός τόν Παρθενώνα κά·Ι 
νοντάς τον άκόμη πιό περήφανο καί πιό μεγα-Ι 
λοπρεπή... Κατεβήκαμε σιωπη’ ο ίκ ι ’ εύχαριστη-Ι 
μένοι...

Τό προσκύνημα είχε τελειώσει !!
ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΠΑΠΑΔΑΚΙ

Γ Ι Α !
"cΉ ωομνημονενμαζα ενός j j v k o v

Π Α ΡΟ ΙΜ ΙΕΣ

B P E M M C H O  ΤΟ  ΪΏΗΒΙΡΙΗΔΙ
ΑΘΗΝΑΣ Ν. ΤΑ ΡΣΟ  ΥΛΗ

Κάθε παροιμία πού πολλές φορέ; άπό συνή
θεια  μεταχειριζόμαστε στήν ομιλία μας έχβι μα
ζύ μέ τή βαθύτερη της έννοια καί τή δική της 
παράδοσι. "Οταν λέμε σ έναν άνθρωπο «Βρεμ- 
μένο τό θέλεις το παξιμάδι» αύιό  σημαίνει :

— Είσαι τεμπέλης καί τά θέλεις δλα στά χέ
ρια έτοιμα χωρίς έσύ νά κοπιάζης γιά τίποτα.

Αύτή λοιπόν ή παροιμία βγήκε άπό τήν παυα- 
κάτω ιστορία :

Μιά φορά ζοϋσαν στήν Πόλη πάρα πολλοί τεμ
πέληδες. Συμφώνησαν λοιπόν δλοι μαζυ νά κα
τοικήσουν σ ιήν δχθη ενός απόμερου ποτααοΰ· 
κ ι’ δλη μέρα έμεναν ξαπλωμένοι τόσο κοντά στό 
ποτάμι, ώστε δταν ήθελαν νά πιουν νερό, χωρίς 
νά «ινηθοΰν άπό τή θέσι τους άπλωναν τό χέρι 
μέ τό ποτήρι τους κ ι’ έπιναν. Άπό φα ι δέν κα- 
κοπερνοΰσαν γ ιατί πάντα’κάποιος σπλαχνικός άν
θρωπος κάτι τούς έδινε ώστε δέν υπήρχε κίνδυ
νος νά πεθάνουν άπό τήν πείνα . Τόση δμως ήταν 
ή τεμπελιά τους πού καί δταν τούς έτρωγαν ή 
μιιΐγες δέν σήκωναν τό χέρι νά τις διιόξουνε.

'Οσοι περνούσαν καί τούς έβλεπαν, τούς ελε
εινολογούσαν καί διηγούντο τήν άηδία πού τούς 
προξενούσε αύτό τά θέαμα.

Γ ι’ αύτό καί άποφάσισαν νά τού; εξορίσουν γιά 
νά καθαρίση ό τόπος άπ ’ αυτούς.

Ή  φήμη τους σ’ αύτό τό μεταξύ έφθασε ώ ; 
τό παλάτι. Ό  βασιληά: δέν ήθελε νά ππτέψη  
σέ τόση άθλιότητα γ ι’ αύτό κ ι’ αποφάσισε νά 
πάη μέ τήν άκολουθία του, νά τούς ίδή μέ τά ί 
δια xou χά μάτια. Πήρε μαζύ του καί κάμποσα 
σακούλια παξιμάδια νά τούς μοιράση Αύτοί σάν 
ιόν είδαν οΰτε σηκώθη ίαν άπό τήν τεμπελιά χο»ς 
γιά νά χόν χαιρετήσου'·. Ό  βασιληά; δμως άρ
χισε νά χούς συμβουλεύη μέ ΰφος πατρικά πώς 
πρέπει ν ’ αλλάξουνε ζωή νά πιάσουνε δουλειά,για
τί ή εργασία είνα ι ή μεγαλείτερη χιμή γιά τάν 
άνθρωπο, βίναι ό νόμος τή ; ζωή; κι’ δποιος ζή 
άεργος ε ίνα ι μιά ντροπή καί γιά τόν εαυτό του

κι’ ένα βάρος γιά τούς άλλους.—Ώ ς κι’ αύτός ό 
Θεός—τού; έλεγε—εργάζεται νυχθημερόν μέ τό
ση τάξι καί προκοπή, ώστε νά μήν άμελή ποτέ 
νά στείλη μέ τήν ώρα του χόν ήλιο στή γή, ή νά 
ρίχνη τή βροχή όταν πρέπει νά δροσιστοΰν οί 
κάμποι, ή νά στολίζη μέ λουλούδια καί καρπού; 
τά δένδρα.

Οί τεμπέληδες άκούνητοι στή θέσι τους τόν ά 
φ ιναν νά λέη "Υστερ’ άπό κάμποση ώρα ό βα· 
σιληάς πού νόμισε δτι τούς άλλαξε κεφάλι επια- 
σε καί τούς μοίρασε στόν καθ ’ ένα άπό ένα πα
ξιμάδι νομίζοντας πώς θά τούς συγκινήοη μ' αυ
τή τή συγκατάβασι του. Οί τεμπέληδες δμως α
φού τόν κύταξαν μέ περιφρόνησι τοΰ έλεγαν Ε
νας  ένας : Άβρεχτο δέν τό θέλω—καί δέν έπερ- 
ναν άπό τά χέρια του.

— "Ωστε καί τό παξιμάδι βρβμμένο τό θέλετε; 
τούς είπε τότε μέ άπορία ό βασιληάς.

"Ολοι μαζί κίνησαν πρός τά κάτω τό κεφάλι 
σά νάλεγαν : Ναί.

Ό  θυμός τ>υ τώρα καί ή άηδία του γ ι’ αΐι- 
τούς τούς ελεεινούς τεμπέληδες τόν έκ ινα ν  νά 
πάρη τήν πιό σκληρή άπόφασι.

— Άφοΰ αύτοί οί άθλιοι, βαρυοϋνται καί νά φά
νε κ ι’ είνα ι εχθροί τής εργασίας ε ίνα ι ανάξιοι νά 
ζοΰν. Καθώς βλέπω δέν υπάρχει ελπίδα νά δι
ορθωθούν. Σάς διατάζω λοιπόν νά τούς πειά· 
ξετε δλους στό ποτάμι—λέει στού; άκολούθους 
του—τότε νά τού; ρίξετε καί τά παξιμάδια γιά 
νά τά φάνε βρεμμένα δπως τά ζήτησαν.

Σέ λίγω δλη ή δχθη τοΰ ποταμού είχε ξεκα- 
θαρίτη. Οί τεμπέληδες κοίτονταν πνιγμένοι στό 
βυθό του κ’ οί άνθρωποι περνούσαν πιά εύχβ· 
ριστημενοι απ ' αύτό τό μέρος δπου ό Θεός τή; 
προκοπής είχε τώρα, φ υ ιέψ η  λουλούδια καί κα
λαμ ιές  λιγαριές καί πικροδάφνες πού έστόλιζαν 
μέ τά φουντωτά κλωνάοια καί τούς άνθούς το»; 
τήν απόμερη εκείνη δχθη.

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο) 
ϊ  'Όσες μέρες έμεινα άλυσσοδεμένος στό 
σταΰλο μοϋ δόι'ίηκε ή ευκαιρία νά καταλάβω 
ποιοι ήσαν φίλοι μου καί φαντασθήτε δτι 

, άπ’δλα τά ζώα τοΰ κτήματος μόνο ή Ψιψίνα 
μ'έσκέφθηκε καί μοΰφερε μιά πέρδικα πού- 
χε κατορθώσει νά κλέψη μέσα άπό τό τα
γάρι τοϋ δασοφύλακος. Ή  χειρονομία της 
μ’ έσυγκίνησε καί ώρκίσθηκα νά τής αντα
ποδώσω τήν ευγένεια δταν θά'βγαινα άπό 
τή φυλακή μου.

Πώς με έμαθαν κυνήγι
! Θά ήμουνα πέντε μηνών δταν 6 κύριος 
μου έκανε τή σκέψι πώς ήταν καιρός νά 
μάθω κυνήγι. Μιά μέρα λοιπόν μ’ έπήρε 
μαζύ μέ τόν Φλόκο κι’ έξεκινήσαμε γι’ ά- 
γριόκαπιες.

Έγώ επροσπαθοϋσα νά καταλάβω ποια 
■0ά ήσαν τά καί)ήκοντα μου κ ι’ έκύτταζα μέ 
μεγάλη προσοχή νά ίδώ τί εκανε ό Φλόκος 
Εκείνη ακριβώς τή στιγμή δ κύριος μου 
ειχε σκοπεύσει μιά πάπια καί βλέπω τόν 
Φλόκο νά ξαμολυέται μέσ’ στό νερό, νά τήν 
πιάνει καί νά τοϋ τήν φέρνη.
■ — Μπράβο, Φλόκο, τοϋ λέει ό κύριο; του, 
εύγε! Είσαι περίφημο σκυλί. Τό βράδυ θά- 
χης διπλή μερίδα φαγί.

— Αυτό ήταν ; έσκέφθηκα. Νά τοϋ φέρω 
έγώ δέκα πάπιες !
| "Υστερα άπό μιά εβδομάδα ό κΰριος μου 
μέ ξαναπήρε μαζΰ του, άλλά αυτή τή φορά 
χωρίς τόν Φλόκο κι’ δταν βρεθήκαμε στό 
δάσος αίσθάνθηκα άμέσως μιά μέθη γλυ- 
κειά. Τό ά'ρωμα τών δένδρων ή θέα τοΰ 
χόρτου, δλα αυτά μ’ έκαναν νά θυμηθώ πώς 
ήμουνα λΰκος καί καθώς δ άφέντης μου ή
ταν άπησχολημένος μέ τήν επιθεώρησι τοΰ 
κτήματος έγώ γύριζα ελεύθερος. Ή ταν δ
μως πεπρωμένο νά μήν τελειώση καλά αυτή 
ή δμορφη μέρα. Γιατί καθώς έτρεχα ελεύ
θερος κι’ απολάμβανα τον καθαρό αέρα

βλέπω έξαφνα πάπιες νά λούζωνται μέσα 
στά νερά μιας λίμνης.

— ’Ά  ! νά περίστασις, εσκέφιθηκα, νά ευ
χαριστήσω τόν κύριο μον.

Καί έ'ρποντας πλησιάζω στήν ό'χθη καί 
αρπάζω μιά πάπια άπό τόν λαιμό καί τήν 
πηγαίνω στόν αφέντη μου γεμάτος χαρά.

— ’Έπνιξε μιά πάπια ! φώναξε αυτός. 
Αύτό μας έ'λειπε νά πνίγη δτι βρίσκεται στόν 
δρόμο του.

Καί ή ανταμοιβή μου ήταν μιά κλωτσιά 
στήν κοιλιά. Αύτό δέν τό καταλάβαινα. Ό  
Φλόκος γιά μια πάπια ειχε πάρη διπλή με
ρίδα φαγί κι’ έγώ πού είχα κάνει το ίδιο έ
τρωγα κλωτσιές ; 'Ο κύριος μου ήταν τρελ- 
λός ;

Δέν ά’ργησα νά μάθω δτι δ κύριος μου 
δέν ήταν διόλου τρελλός, άλλά ή πάπια πού 
είχε φέρει ό Φλόκος ήταν άγριόπαπια άπ’ 
αύτές πού κυνηγοΰν, ενώ ή δική μου ήταν 
πάπια ήμερη πού άνήκε σέκάποιους γεί·- 
τονας κ ι’ αναγκάσθηκε δ άφέντης μου νά 
τήν άκριβοπληρώση.

Χωρίς νά τό θέλω είχα κάμει κάκό άντί 
γιά καλό.

— ’Ά ! βρωμερό ζώο, είπε δ κύριος μου 
θυμωμένος, θά μείνης δεκαπέντε μέρες ά 
λυσσοδεμένος.

Μ’ έπιασε τρομάρά δταν τό ακόυσα καί σ’ 
δλο τόν δρόμο πού γυρίζαμε στό κτήμα σκε
πτόμουνα τί θα μποροϋσα νά κάνω.

Μιά διέξοδο εβλεπα : Νά φύγω μακρυά 
άπό τήν αδικία τών άνθρώπων.

Καί άμέσως τό ίδιο βράδυ, πρίν προ- 
φθάσουν νά μοΰ επιβάλλουν τήν τιμωρία 
μου επήρα τό σάκκο μου καί τό μπαστοΰνι 
μου κι’ άφοΰ άποχαιρέτησα τήν καλή Ψ ι
ψίνα έξεκίνησα νά φύγω . . .



ΚΕΝΟΙ β Ρ  Υ Α Λ Ο Ι

ΟΙ IIIIIOTES ΤΟΥ ΣΑΗ ΡΚΡΑΑ
Σέ καιρού; πού τις χώρες γύριζαν Ιππότες, με 

θώρακες καί μακρυά σπαθιά, γεννήθηκε κοντά 
ο’ ενα δάσος ενα παιδί, πού ή μητέρα του τ ο 
νόμασε Πάρσιφαλ.

Ά πό  μικρό, ή γυναίκα αυχη φύλαγε χο παιδί, 
μήπως δταν μεγάλωνε τής έφευγε ακολουθώντας 
Ιππότες πού θά τύχαινβ νάβρισκε μπρος του.

Γ ι' αύτό τό κρατούσε πάντα μεσα στό οασο; 
μακρυά άπό τόν κόσμο κ·>ί τ’ ανάτρεφε μαθαι- 
νοντάς το ν ’ άγαπάη τό Θεό καί τα πουλιά που 
κελαΐδοΰσαν κ ι’ ήταν ot σύντροφοί του.

Έ τ σ ι δ Πάρσιφαλ μεγάλωσε κοντά στη μη
τέρα του χωρίς νά εχει δή άλλους ανθρώπους.

Μιά μέρα ρώτάει : «Μητέρα, τ ι ε ίνα ι θεος;» 
κι· αύτή τοΰ λέει : «Παιδί μου, Θεος ε ίνα ι το 
πιό θαυμαστό κι' ωραίο πού υπάρχει ! » ^

Πέρασε καιρός δταν κάποτε πού ο ΠαρσιφαΛ. 
καθόταν σιό δάσος, βλέπει νάρχωνται τρεις ιπ 
πότες πού τά όπλα τους κ ι’ οί θώρακες του; 
έλαμπαν σάν τόν ήλιο.

Πιό θαυμαστό πράγμα στη ζωη του, οι; τωρα, 
δέν είχε δει δ Πάρσιφαλ καί καθώς χουχε πει 
ή μητέρα του, νόμισε π ώ ; κάποιο; απο χους 
χρεϊς βέβαια έπρεπε νά ή α ν  Θεο; ! Δεν μπο

ρούσε δμως νά ξεχωρίση ποιός απ' όλου:, γιατί 
κ ι ’ οί τρεις ήταν στά μάτια του, το ιδιο θαυ
μαστοί κι1 ωραίοι. , _ , ,

Γονατίζει λοιπόν μπρός τους ο Πάρσιφαλ και 
ιούς φωνάζει. « Έ ! ποιός άπό σάς ε ίνα ι Θεος ;»

Αύτοί γελάνε κατάκαρδα, μέ τήν ερωτησι αυτη 
καί τοΰ απαντούν, π ώ ; ε ίνα ι τρεις ιπποτε; κά
ποιου βασιληά.

Ό  Πάρσιφαλ τρέχει άμεσως στή μητέρα του 
καί τής λέει μ’ ενθουσιασμό πώς θέλει να φυγα 
νά γίνη κ ι’ αύτός Ιππότης !

Τά κλάματα καί τά παρακάλια τ.,ς μητέρα; 
δέν στάθηκαν ικανά νά έμιχοδίσουν^ το παιδί, 
καί φεύγει γιά  τό παλάτι τοΰ  ̂Βασιληά '.

Σάν φτάνει έκεΐ, γελάνε δλοι^ μαζυ του. U 
Πάρσιφαλ δμ,ω; γρήγορα μέ τήν ανδρεία του, κα
τορθώνει καί γίνεται ιππότης.

Κι’ άρχίζβι τώρα κι’ αύτός νά τρέχχι στίς ^ώ- 
οες, ζητώντας περιπέτειες, βοηθώντας τους αδύ
νατους δπου τού; συναντούσε, δπως συνειθ ιζαν 
νά κάνουν τότε οί ιππότες, που ηταν οι πιο α
γνοί καί δίκαιοι άνθρωποι στόν κόσμο.

Μιά μέρα, ένφ  βρισκόταν σέ άγνωστη χώρα 
έρημη άπό ανθρώπους, βλέπει έμπρος του ενα 
όλόασπρο παλάχι ! Πληαιάζπ κ ι’ ανοίγεται η 
πύλ ι μονάχη της '· 'Ο Πάρσιφαλ, χωρίς να τα- 
ραχθή μπαίνει μέσα, δπου βρίσκει χραπεζι με τα 
πιό ώραϊα φαγητά ! Κάθεται νά δειπνήοη κι 
άμέσως παρουσιάζεται ένας γέρος που τον περι- 
ποιέται, χωρίς νά τού μιλή-

Στό τέλος τοΰ δείπνου περνούν^ εμπρό; του 
παρθένες, πού οί φορεσιές τους ε ίνε δλο απο 
λουλούίια πού μοσκοβολούν καί χά πρόσωπα 
τους έχουν ούράνια ομορφιά ! Μιά un  αυτές  
κραχάει ένα ποτήρι πού έλαμπε σάν ήλιο ;,γ ιατί 
ήταν δλο άπό σμαράγδια !

'Ο Πάρσιφαλ σάν εύγενής ίπποτης, χωρίς ί  
ρωτήση γι* αύτά που βλέπει, πεφτβι καί κοιμ, 
ται άγνό ύπνο.

Τό πρωΐ σάν ξυπνά τό παλατι είνα ι ερημ 
κανείς δέν υπάρχει πιά κ ι’ ο Πάρσιφαλ φεύ 
χωρίς νά μάθη πού βρισκόταν.

Έ πειτα  άπό καιρό πολύ εμαθε, οτι το παλα 
έκεΐνο ήταν τό μοναστήρι τοΰ Σάν-Γκράλ, κ« 
σμένο άπό τόν Τιτουρέλ.

Έ μαθε ακόμα πώ ; τό ποτήρι πουχε δει, ητ. 
αύτό πού ό Ιω σήφ  άπό τήν Ά ριμαθεία , οτα 
σταύρωσαν τό Χριστό, μάζεψε τό αίμά του μί 
κε ΐ. Κι’ δχαν ό Ιω σήφ  πέθανε, άγγελοι βιχβ 
παρμένο χό άγιο αύτό ποτήρι στούς ουρανο 
καί τό ξαναφέραν πίσω σ ιή γή μονάχα όταν, 
Τιτουρέλ μέ τούς αγνούς ιππότες του, εχτι 
παλάτι σέ μέρο; πού ήταν δύσκολο^ νά πλησια 
άνθρωποί, γιά νά φυλαχθή μέσα έκεΐ τό α ΐ 
αύτό το θεϊκό, πούχε χυθή γ ι’ άγάπη των α 
θρώπων. _ , ,

Τήν άγάπη αύτή, οί φύλακε; ιππότες του ζα 
Γκράλ, είχαν τήν ύποχρέωσι νά τήν προσφέρο 
σέ άνθρώπους πού έπασχαν άδικα, χ ω ρ ι_ς_ 
φανερώνουν άπό ποΰ έρχονται, γιατί άλλοι 
χάναν άμέσως τή δύναμη, πού τό άγιο ποτ 
τούς έδινε καί γύριζαν άπραγοι σχό μονασιή 

Ό  Τιτουρέλ είχε δει τόν Πάρσιφαλ που ηΜ 
τόσο διακριτικός κ ι’ άγνός κ ι’ άποφάσισε νά t 
κάνα διάδοχό του στό Σάν-Γκράλ. Δέν τού φα 
ρώθηκε δμως άμέσως, γ ια τί ήθελε νά δή, ot 
ό ιππότης θά βρισκόταν μακρυά κ ι’ εμάθαινβ 

• είνα ι χό Σάν-Γκράλ, θάχε καί πάλι την δ 
ναμι νά τρέξη σέ νέους τόπους, νά  ξανοβρί] 
μοναστήοι, δπου ήταν τό άγιο αύτό ποτήρι, 
τό α ίμα 'τού Χριστοΰ, πού έδινε τέτοια δυν 
στόν άνθρωτο, νά μπορή νά γίνετα ι βοηθος 
αυτούς πού άδικούνχαι; , c _ ,

Καί πραγματικά γνωρίζοντας τωρα ο liuQ 
φαλ, τί ήταν χό όλόασπρο παλάτι, τρεχει 
νέες περιπέτειες, κ ι’ επειχα απο πολλές πρ 
πάθειε :, ξαναβρίσκει τό μοναστήρι, σέ στιγ: 
ποΰ ό Τιτουρέλ, βλέποντας τό θάνατο κονι 
χόν κάνει αύτόνΒασιληά τοΰ Σαν-Γκράλ. Μ

"βνα καΛό μάόη
Δυό αξιωματικοί εύρέθηκαν κάποτε σ’ ένα πα 

δοχείο μαζύ μ’ έναν Ιερωμένο κ ι’ άρχισαν νά 
λοϋν μπροστά του κοροϊδευτικά γιά τή θρησκβί

Ό  ιερωμένος δέν εΐπε τίποτε, άλλά σέ h 
άρχισε νά μιλή γ ιά  πόλεμο καί νά λεη τοΰ » 
σμου τις άσυναρχισίε;. Τόιε οί άξιωμαχικοΐ τ 
παρεχήρησαν δτι έλεγε άσυναρτησίες.

—Τό ξέρω, άπήντησέ αύτός, λέω κ ι’ έγώ άν 
σίες δπως έλέγαχε πρίν κ ι’ έσεϊς δταν μιλούσα 
γιά θρησκεία. 'Ο καθένας πρέπει νά μιλή μό 
γ ιά  δσα ξέρει.

ΙΑ ΝΑ ΔΙΑΙΚΕΛΑΖΙ 
I  ΝΑ  ΜΟΡΦΟΝΕΙΤΕ,

Η  Β  ί  Ρ  Γ  Τ  Η  Σ

Θά σας συμβαίνει βέβαια, νά ξεκινάτε 
κάθε τόσο γιά κάποια εκδρομή.

Προ τής άναχωρήσεως προηγούνται οί 
προετοιμασίες. ’Ανοίγετε τό σακκίδιο σας 
καί ένα-ένα βάζετε μέσα τά διάφορα τρό
φιμα πού θά πάρετε μαζύ σας γιά τόν με
σημεριανό σταθμό κοντά σέ κά'ποια πηγή, 
κάτω άπό τά δένδρα ή στήν ακροθαλασσιά.

Δέν ξεχνάτε βέβαια πώς κάτι πολύ δροσι
στικό είνε οί φρέσκες ντομάτες,τά άγγουρά- 
κια καί εν γένει κάθε ώμή σαλάτα. Χρειά
ζεται δμως νά πάρετε μαζύ σας καί τό απα
ραίτητο λαδόξυδο, καί μεσα στο σακκίδιο 
σας δέν υπάρχει θέσις παρά μόνον γιά έ'να 
μπουκάλι.

Τί νά κάνετε άφοΰ δέν ξέρετε πώς οί φ ί
λοι σας τρώνε ακριβώς τήν σαλάτα μέ πε
ρισσότερο ξύδι ή μέ περισσότερο λάδι;

Τό πράγμα είνε απλού-τατο. Χωρίς πε
ρισσότερες διαδικασίες βάζετε σ’ έ'να καί τό 
αύτό μπουκάλι μισό λάδι, μισό ξύδι, καί μήν 
ανησυχείτε καί)όλου, μπορείτε νά εισθε βέ
βαιοι δτι θά ικανοποιήσετε δλα τά γούστα.

Ξεκινάτε καί περιμένετε πώς καί τί νά 
φθάσετε στό μεσημεριανό σταθμό γιά νά κα· 
ταιτλήξετε τούς συντρόφους σας.

Ή ζέστη εχει αρχίσει νά γίνεται αισθη
τή, καί οί πιό τεμπέληδες αρχίζουν τά παρά
πονα. «Πότε θά φθάσωμε πιά !* — «Τήν 
πηγή θά τήν βρούμε μόνον τ ’ απόγευμα,καί 
τά παγούρια μας δέν φθάνουν». — «’Έννοια 
σας, πετάγεσθε σεις καί λέτε, έ'χω μαζύ μου 
ο,τι χρειάζεται γιά μιά δροσιστική σαλάτα, 
ακόμη καί τό λαδόξυδο».

— «Μάς υποχρέωσες, σας απαντάει έ'νας 
τής παρέας, έγώ βάζω μόνον λάδι στήν σα
λάτα μου, εγώ μόνον ξύδι πετιέται ένας άλ
λος».
ί — «’Έννοια σας, λέτε σεις, μέσα άπό τό 
λαδόξυδο μου θά πάρη ό καθένας σας ό',τι 
θέλει».

Καί φθάνει ή στιγμή νά καταπλήξετε τήν 
παρέα σας.

Βγάζετε άπό τό σακκίδιο σας τό μπουκάλι

σας, μέσα είς τό όποιον τό ξύδι εχει μείνει 
κάτω καί τό λάδι έπάνω. Τό ανοίγετε καί 
ρωτάτε ποιός θέλει στό πιάτο του λάδι γιά 
τήν σαλάτα του. ’Αφού ικανοποιήσετε τό 
γονστο τών μέν, βουλώνετε καλά τό μπου
κάλι σας, καί τό γυρίζετε τελείως ανάποδα. 
’Αμέσως οί δροι αντιστρέφονται. Τό ξΰδι 
τώρα βρίσκεται κοντά στό φελό καί τό λάδι 
άπ’ έπάνω, άλλά συγχρόνως πρός τό βάθος 
τής μπουκάλας. Τότε σ ιγά  σιγά γέρνετε λίγο 
τό μπουκάλι πλαγίως, άνοίγετε τόν φελό 
προσεκτικά χωρίς νά τόν βγάλετε εντελώ; 
άπό τό μπουκάλι κι’ άφίνετε νά χυθή τό 
ξΰδι, στά πιάτα δσων είνε ίΗασώται του.

’Έτσι οί φίλοι σας δλοι είνε ικανοποιημέ
νοι καί συγχρόνως τούς δείξατε πώς το μά
θημα τής φυσικής δέν είνε μιά νεκρή για 
σάς διδασκαλία άφοΰ ξέρετε νά έκμεταλλεύ- 
εσθε τό νόμο τής βαρύιητος πού σάς διδά
σκει πώς κάθε σώμα μέσα στή φνσι έχει 
τήν δική του βαρύτητα, καί μεταξύ αυτών 
τό λάδι είνε ελαφρότερο άπό άλλα ύγρς», 
καί επομένως επιπλέει.

Ό  έΜικρος ΈνΛονρρος
Σκεφθήκατε, παιδιά, πόσες μικροοικονο

μίες μπορούσατε νά πραγματοποιήσετε στούς 
γονείς σας, μαθαίνοντας σιγά-σιγά νά κα
τασκευάζετε διάφορα πράγματα μόνα σας ;

’Έχετε π. χ. ανάγκη άπό μιά εταζέρα γιά 
τά βιβλία σας’ είνε άπλούστατο καί μέ έξοδο 
μόνον τό ξύλο μπορείτε νά τήν άποκτήσετε.

Θά διαλέξετε γ ι’ αύτό μιά άπό τις γωνίες 
τής κάμαράς σας. Θά π^ομηθευθήτε μερι
κούς πήχεις, δπως λένε οί ξυλουργοί τις λε
πτές ξύλινες βέργες καί θά τις καρφώσετε 
μέ προσοχή στις δύο πλευρές τοϋ τοίχου καί 
σέ τόση άπόστασι, δση απόστασι θέλετε νά 
έ'χουν τά ράφια σας.

Έπάνω στις βέργες αυτές θά τοποθετή
σετε τριγωνικές σανίδες καί θά τις βάψετε με 
λαδομπογιά καί σέ χρώμα τής άρεσκείας σας.

Ή  εταζέρα aac  είνε έτοιμη καί τά βιβλία 
σας βρήκαν τήν θέσι τους.
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(Συνέχβια άπό χό προηγούμενο)
— "Εχω λοιπόν μιά φίλη που πρόκειται 

vet φΰγη γιά τήν ’Ανδαλουσία, δεν εινε πολυ 
πλούσια, κι’ άν άναγκασθή ο πατέρας /της 
νά έλθη νά τήν πάρη, θά είνε γιά τήν οικο
γένεια της μιά μεγάλη δαπάνη.

— Καταλαβαίνω, μικρή μου φίλη, τι θέ
λετε νά μοϋ ζητήσετε, νά συνοδεύσω την 
φίλη σας. Τό ζήτημα ό'μως εινε δτι εγώ δέν 
πηγαίνω στήν ’Ανδαλουσία...

— Τό ξεύρω, άλλά έστω και ώς τά σύνο
ρα τής ’Ισπανίας αν τή συνοδεϋσετε θά εινε 
ήδη πολύ σπουδαίο. Ή  φίλη μου εινε έ̂'να 
χαριτωμένο κορίτσι, εΰγενικιά καί μέ ανα
τροφή, καί επί πλέον οχι φλΰαρη σάν κι’ 
Ιμένα.

— Μά Ζωρζέττα, έπενέβη δ πατέρας της, 
αυτό πού προτείνεις εινε αδύνατον.

— Καί οχι καθώς πρέπει, συνεπλήρωσε 
ή θειά Χαλάστρα.

— Πώς δχι καθώς πρέπει, διέκοψε ή 
Ζωρζέττα, νομίζω πώς δέν κολακεύετε τόν 
κ. Μοντρουά, λέγοντας του πώς δέν μπορεί 
κάνεις νά τοϋ έμπιστευθή μιά νέα !

— Κανείς δέν είπε αύτό, Ζωρζέτα, άπήν
τησε κατακόκκινος άπό θυμό ο συνταγμα
τάρχης. Άλλά νομίζεις πώς θά είνε ευχάρι
στο γιά τόν κύριο Μοντρουά νά έχη τήν εύ- 
θύνη μιας κοπέλλας;

— Μήπως κάνει κανείς πάντα δ,τι τοΰ 
εινε ευχάριστο ; Μ’ άφίνετε νά υποθέσω μ’ 
αύτό πού μοΰ λετε οτι ο φίλος μας εινε ενας 
εγωιστής, χωρίς καρδιά ..

Καί άποτεινομένη πρός τόν κύριο Μον
τρουά, ή Ζωρζέττα συνέχισε \

—...Δέν εινε αλήθεια, κύριε Μοντρουά, 
πώς είσθε πρόθυμος νά προσφέρετε μιά έκ- 
δούλευσι;

— Έμαντεύσατε θαυμάσια, δεσποινίς ντε 
Πρέβ. Καί άν οι γονείς τής φίλης σας δεν 
έχουν άντίρρησι, είμαι πρόθυμός να σας ε υ 
χαριστήσω.

Ή  Ζωρζέττα είχε κερδίσει το ζήτημά της 
καί χωρίς περισσότερες διαδικασίες την ε

πομένη τό πρωΐ βρισκόταν στις καλογ@ΐ|ί 
καί διηγόταν στήν φίλη της τήν Λουϊζέτι
τά διατρέξαντα.

— Μπορείς νά είσαι ήσυχη, της εΐι 
πώς οί γονείς σου δέν θά φέρουν αντίδι 
σι, πρόκειται γιά ενα φίλο^τοϋ πατέρα μο| 
ενα κύριο σεβάσμιο καί ηλικιωμένο, μ 
σπρα, κάτασπρα μαλλιά.

”Αν ό κύριος Μοντρουά άκουε τά χα? 
κτηριστικά πού τοΰ απεδιδε η Ζωρζετι 
δέν θάταν άσφαλώς καί τόσο ενθουσιασμ| 
νος, μά τί νά γίνη, να που κάποτε και γ 
λικία έχει τά καλά της καί σώζει τά π(Κ
σχήματα. , , ,

Ή  Λουϊζέττα πηδούσε απο την χαρα ι 
καί δέν ήξερε πώς νά εύχαριστήση τήν! 
λόκαρδη φίλη της. /

— Καί σάν σκέπτομαι, καλή μου ίΛ 
ζέττα, πώς πολλοί σ’ έχουν γιά κοκορόμ» 
λη, μόνον έγώ μπορώ νά ξέρω τί άνεκτιμηΐ
φίλη είσαι·  ̂ t „|

— Δέν βαρυέσαι, τήν διέκοψε η Ζ ο Ρ  
τα, πού δέν μπορούσε νά ύποφέρη ν ’ dxofl 
επαίνους, δταν άγαπάει κανείς τούς φίλοι 
του, ή καλοσύνη δέν παίζει κανένα QOlf 
Καί τώρα μή χάνης τήν ώρα σου/ ένα τηϊ 
γράφημα στούς γονείς σου με απαντησι/ι 
ρωμένη, κι’ αύριο τ’ απόγευμα στάς 6 α» 
βώς νά είσαι στόν σταθμό τής Όρλεανΐ 
δπου θά σέ περιμένωμε γιά νά σοϋ aw  
σωμε τόν κύριο Μοντρουά καί νά σ’ α* 
χαιρετήσωμε. Γεια σου, καλη μου 
ζέττα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Ή  Αουϊζέττα έφυγε, ό μπαμπάς βοίη 

ται στά μεγάλα γυμνάσια, ή θειά Χαλάσβ 
έγώ, ή καλή μου Μαργαρώ, καί μερικά αι 
τά πιό αγαπημένα μου ζώα βρισκόμεθαοιΙ
έξοχή μας. 1

Πώς είμαι ενθουσιασμένη βέβαια δεν μη 
ρώ νά τό πώ, οϋτε ομως και απολύτως δΐΜΓ 
ρεστημένη.

Ξαναβρήκα δλους τους παληους μου ι 
λους, τόν Αύγουστο, τό πιστότερο σκυλίitl

γνώρισα, τόν Πιτσιρίκο, ένα χαριτωμένο εξ
ημερωμένο μαϊμουδάκι, καί τ έ λ ο ς  τόν Κέν
ταυρο. τό ώραιότερο άλογακι που πάτησε 
ποτέ τό πόδι του στή γή, πού μοΰ τό χάρι
σε δ πατέρας μου, πριν φύγη γιά τα γυ
μνάσια. J t ,

Κι’ ένώ ή καλή μου Μαργαοω, πλεκει κι 
ολο πλέκει, κάτι πάντα γιά τά εγγονακια 
της, ένώ ή μαγείρισσα μας κατασκευάζει 
γλυκά, πού νά γλύφης καί τά δάχτυλά  ̂σου 
άκόμη καί ή θειά Χαλάστρα κεντάιΐ κι’ δλο 
κεντάει κάτι μαξιλάρια μ’ αιθέρια χρώματα, 
πού τής θυμίζουν, λέει, τόν καιρός ποΰ τά 
κορίτσια ηοαν πλάσματα σεμνά και γεματα 
γαλήνη καί φυσικά δέν μοΰ μοιάζανε' εγω, 
στόν Κένταυρο καβάλλα, ξεχνώ γιά μερικές 
στιγμές πώς οί ανθρώπινες ά- 
παιτήσεις έχουν τά δριά τους 
καί πώς δ κόσμος δλος δέν 
ανήκει στ’ άλογό μου καί σέ 
μένα.

Έ τσι γνωρίζουμε μαζύ δλα 
τά μονοπάτια ανεβαίνουμε 
στις πιό απόκρημνες κορυφές, 
ξεπεζεύουμε στις πιό δροσό- 
λουστες πηγές καί τό βράδυ 
οταν τό σούρουπο απλώνει ά- 
γάλια-άγάλια τόν σταχτόχρυ- 
σο μανδύα του στή φύσι πού 
ζητάει ν ’ άναπαυθή. γυρίζου
με μαγεμένοι καί κανείς δέν 
θά μέ κάμη νά πιστίψω πως 
σ’ αύτές τις στιγμές ό Κέν
ταυρος κι’ έγώ δέν βρισκό- 
μεθα σέ απόλυτη συνεννόησι

Ή  θειά Χαλάστρα δταν μάς βλέπει νά 
φθάνωμε πίσω στό κτήμα δέν παραλείπει νά 
μέ κυττάζη σάν περίεργο φαινόμενο καί νά 
κουνάη τό κεφάλι της μ’ απελπισία δταν ξε
πεζεύοντας μ’ έ'να πήδο, ευχαριστώ τ αλο
γάκι μου μ’ ένα χάδι στήν άκρη τής μύ 
της τον.

Τί διάβολο, τά δέκα έπιά μου χρονάκια, 
ή κυλόττα μου καί ό μεγάλο; μου φίλος ο 
Κένταυρος, εινε πράγματα πυυ δεν συνδυα 
ζονται στήν φαντασία τής Οειας Χαλά- 
στρας.

Μή νομίσετε δμως πώς είμαι μιά μεγάλη 
έγα/ίστρια καί δέν κυττάζω παρά μόνκ τό 
κέφι μου.

’Έχω διάφορους προστατευομένους στά 
περίχωρα πού τούς έπισκέπτομαι τακτικά.

Κάθε πρωΐ πηγαί'ω  καί βλέπω τήν κυρά

Γιώργαινα, μιά συμπαθητική γρηοΰλα ίΐού 
έχασε τήν κόρη της σέ μιά επιδημία κι ά- 
άνατρέφει μόνη της τα πεντε εγγονακια της. 
Τούς πηγαίνω λιχουδιές, τα ντύνω μέ τα 
παληά μου ρούχα καί κάθομαι καί παίζω 
μαζύ τους γιά νά δώσω καιρό στήν κυρά 
Γιώργαινα νά νοικοκυρεψη το σπίτι της.  ̂

Ό  χαϊδεμένος μου είνε ό ΙΙαυλάκης, ε
νας στρουμπουλός μικρούλης μέ μαλλακια 
ξαν 'ά σάν στάχυα καί δυό ματάκια σάν «μη
μέ λησμονεί . %

Είμαι ίκανή ώρ3ς νά καθωμαι να τοΰ παί
ζω καί νά τόν ακούω νά ξεκαρδίζεται στα
γέλια. t ,

Ή  θειά Χαλάστρα, πού έν τουτοις κατα 
βάθος έχει καλή καρδιά, βρίσκει παντα πως

.— i

είμαι υπερβολική σ ολες μου τις εκδη
λώσεις.

’Έτσι προ τριών ημερών έβαλε άγριες 
φωνές σάν μέ είδε νά γυρίζω άπο τήν πρωί- 
νή μου περιοδεία, σέρνοντας άπό πίσω μου 
μ,ά γέρικη φοράδα.

— Τί είνε πάλι αύτό ; μοϋ φώναξε έξω 
φρενών.

Μή νομίσετε δμως πώς συνήλθε δταν τής 
εξήγησα, πώς γυρίζοντας στο κτήμα, απην- 
τησα ένα χωριατη που πήγαινε να ςεκανη 
αύτό τό δύσιυχο ζώο γιατί δέν μπορούσε 
π ι ά  νά δούλεψη. Εύτυχώς έτυχε νά έχω 
χρήματα επάνω μου, κι απλούστατα το α
γόρασα, κι’ άπεφάσισα νά τό έγκαταστήσω 
στό κτήμα ώς οικότροφο.



Ό  Χ ρηστός Κ άκαλος  ό π ρώ το ς  οδηγός τοϋ  Ό λ υ μ π ο υ

' Ο “ΟΛυμπος

ομορφιές της, τό  ̂ Πήλιον μέ 
χο χωριό του, ή Ό σσα καί ή 
άλυσσίδα τοΰ Πίνδου, καί στό 
βάθος μακρυά ή ΟΙχα^χαΐό 
Παρνασσός.Τώρα δλες αυχές τίξ 
ομορφιές μπορούμε νά χίς δοΰμί 
δλοι κ ι’ άς μήν είμαστε θεοί, 
’Εκδρομές οργανώνονται και Έλ
ληνες καί ξένοι όρειβάται πάρε- 
βίασαν χά μυστικά χοΰ Όλύμ; 
που. 01 “Ελληνες πρόσκοπον, ό 
'Ορειβατικός Σύνδεσμος, ό Όρ· 
γανισμδς Τουρισμού, ο Σύνδε- 
σμος Ά λπηνιστών τής Έλλάδο; 
δίνουν χήν ευκαιρία σέ όσο«; 
μπορούν νά κάνουν μακρυές πβ· 
ζοπορίες νά γνωρίσουν ένα 
τά βουνά τής Ευρώπης πού__6 
δέν ε ίνα ι χό πιό δμορφο, έχει 
δμως τήν μεγαλείτερτ) ιστορία, 
Καί άργότερα, δχαν ή πατρίδ» 
μας βγή κ ι ’ αύτή άπό τή με
γάλη κρίσι, δ "Ολυμπος θα γίνη 
ένα κέντρον τουρισμού άπό τά 
πιό ωραία τοΰ κόσμου καί ό 
Χρηστός Κάκαλος θά μείνη στή» 
ιστορία ό πρώτος «οδηγός το» 
Όλυμπου».

Στό βάθος ενός ανηφορικοί 
δρόμου ιώ ν ‘Αθηνών ποΰ Ανεβαί
νει τήν Λεωφόρο Βασιλίσσΐ]; 
Σοφίας πλά ϊ στόν Εΰαγγελ

sm/mm

Σας παρουσιάζω τόν Χρήστο Κάκαλό «οδηγό τοΰ Όλυμπου».
"Ενας λεβέντης πού ή δουλειά του είνα ι νά όδηγή άνάμεσα
στά μονοπάτια κπί στις άπόκρημνες καί άγριες πλαγιές τού , ,
Ό λυμπου τούς ξένου; περιηγητάς καί τούς "Ελληνας πεζοπό- ^ ε ν ν α δ ε ί Ο ξ  JdlOJlOOTlKTi·
ρους πού θέλουν νά γνωρίσουν χίς ομορφιές χή: 'Ελλάδος μας.
Λίγα χρόνια πρίν, π/ιν άπό τούς μεγάλους πολέμους ό "Ολυμ
πος, τό βουνό τών άρχαίων θεών, ώρθόνετο άγρια καί μυστη
ριώδες καί κανείς, εκτός άπό μερικού; άφοβου, τσοπάνηδες δέν 
έτολμοΰσε νά παραβ άση τά μυστικά του πού φύλαγε άπό χήν 
έποχή τών αρχαίων θεών. Μερι
κοί ξένοι περιηγηταί έτόλμησαν 
νά εΐσχτορήσουν μέ κίνδυνο τής V ", 
ζωής τω ν—γιατίπολλά λειμέρ- 
ρια ληστών εΰρισκαν άπαραβία- 
στους κρυψώ-ε; μέσα στί; άπο- 
κρημνε; πλαγιές τοΰ μεγάλου μας 
βουνού—καί οί περιηγηται αυ
τοί περιέγραψαν ΰ ιτερα  τά θαύ
ματα ποΰ είδαν: Τις δροσερές 
πηγές, τό τρεχούμενο νερό μέ
σα άπό γ ιγάντιες δρΰς καί δρο
σερά πλατάνια, τά μυστηριώδη 
δάση, τά άτελβίωτα, τήν πλού
σια φουντωτή βλάσιησι καί 
περισσότερο άπ ’ δλα τή θέα πού 
δικαιολογοΰσε, γιατί οί άρχαΐοι 

θεοί διάλεξαν τό βουνό αύχό 
τ ή ; 'Ελλάδος γιά κατοικία χους!
■Άπό τή μιά μεριά ή θάλασσα 
«λεύθερη μακρυά ώ ; τόν Ά θ ω  
καί πέρα άκόμα ώς χά Δαρδανέ
λια κάτω ή κοιλάδα τών Τεμ- 
.πών καί δλη ή Θεσσαλία μέ τις Ή  Γ εννάδε ιος Β ιβ λ ιο θ ή κ η

είναι κτισμένη ή Γεννάδειος Βιβλιοθήκη ένα 
άπό τά ωραιότερα κτίρια τή ; Αθήνας. 
ιΜέσα στούς κήπους τής ’Αρχαιολογικής ’Αμε

ρικανική; Σχολής, άπάνω σέ υψηλά, ή Γενάόειο; 
Βιβλιοθήκη μέ τόν άρχαϊον ελληνικό ρυθμό τη ; 
κλείνει μέσα στις αϊθουσές της μιά άπό τις σπα
νιότερες συλλογές βιβλίων πού έχομε στήν "Ελ
λάδα.

Ή  σιλλογή αυτή ε ίνα ι δωρεά τοΰ Ίωάννου 
Γενναδίου ποΰ ήταν χρόνια πρέσβυς τής 'Ελ
λάδος στό Λονδΐνον καί πού έδαπάνησε μεγάλα 
ποσά γιά νά συλλέξει δλα αύτά τά σπάνια βιβλία 
«ο.; νά τά χαρίσει στήν πατρίδα του. Τό κτίριο 
τό εκτισε ή άμερικανική 'Εταιρία Κάρνεζ, τά 
σχέδια τά έκαναν άμερικανοί άρχιτέκτονες, καί 
Ικόστισε 270.000 δολλάρια.

Πόσα σπάνια βιβλία έχει αύτή ή 
συλλογή τοΰ Γενναδίου ! Β βλία ποΰ 
δέν βρίσκονται άλλου καί πού άξίζουν 
μιά ολόκληρη περιουσία. Μποροΰμε νά 
δοΰμε έκεΐ τό πρώτο ‘ έίληνικό βιβλίο 
ποΰ τυπώθη<8 είς τό Μιλάνο τό 1476 
καί είναι ή «Γραμματική» τοΰ Λασκά- 
ρεω;. Θά Ιδοΰμε τό μοναδικά άντίτυ- 
πο τής πρώτης έκδόσεω: τ ο ΰ « ’Ερωτό- 
χριτου» τοΰ κρητικοϋ Κορνάρου πού 
τυπώθηκε στήν Βενετία στά 1723.
Σπάνιες εκδόσεις ελληνικών βίβλ ων 
τοΰ περίφημου εκδότου καί τυπογρά
φου τής Βενετίας Ά λδου, πού ήταν 
απ’ τούς πρώτους τυπογράφους μετά 
τήν άνακάλυψι τής τυπογραφίας.

Τά δεσίματα τών βιβλίων είνα ι «ο- 
πολυτελέστατα καί έχουν εμβλήματα 
καί οικόσημα σπάνια γιατί ανή
καν πρώτα σέ βασιλείς καί πρίγκηπας 
και Πάπας. Μποροΰμε νά δούμε άκό
μα ενα περίφημο δέσιμο άπό δέρμα 
στολισμένο μέ ωραιότατα χρυσά άρα- 
βουργήιιατα.

Τό δέσιμο αύτό κλείνε ι μέσα του τό χειρό
γραφο χής ‘ Ελληνικής Γραμματικής τοΰ Χρυσο- 
λωρα καί άνήκε τήν παληά έποχή σέ έναν 
μεγάλο ίταλό πρίγκηπα τοΰ 15ου αϊώνοε, τόν 
ϊιγισιιόνδον Μαλαβέστα. Ή  συλλογή τοΰ Γενα- 
δίου έχει καί άλλους θυσαυρούς πού δσα παιδιά 
άγαποΰν τά ώραϊα βιβλία θά έπρεπε νά τούς 
γνωρίσουν άπό κοντά, καί νά ίδοΰν τί άξία εϊ μ
πορεί νά έ^ει ένα βιβλίο.

'3 ϊ £ ζα φ ίδ α

Ή  Κορινθιακή σταφίδα! Αύτό τό μικρό μαΰρο 
σταφυλάκι ε ίνα ι ένας άπό τούς τρεις θησαυρούς 
τής 'Ελλάδος. Μαζί μέ τόν καπνό καί τό λάδι 
ή κορινθιακή σταφίδα είνα ι ό μεγαλείτερος 
πλούτος τοΰ τόπου μας.

Αύτό τό μικρό μαΰρο σταφυλάκι ε ίνα ι τό 
σταφΰλι πού εχει τόν πιό πλούσιο χυμό όπως λένε

οί χημικές άναλύσεις. Καί ό χυμό; του έγεινε 
περιζήτητος άπό τό 1878 δταν ή Γαλλία άρχισε 
νά κατασκευάζη τόν «σταφιδίτη οίνυ» δηλαδή 
χό γαλλικό κρασί μέ βάσι χόν χυμό τής στα
φίδας μας.

Τό σταφύλι αύτό ταλλιε ιγεϊτα ι σέ μιά στβνή 
λουρίδα τής Πελοποννήσου. Ή  καλλιέργειά 
της δέν άπομακρύνεται πολύ άπό τήν θάλασσα 
καί σέ ΰψος σπανίως περισσόιερο άπό 100 μέ
τρα. Τά Α ΐγιον, ή Κόρινθος, ό Πύργο:, ή Κυ
παρισσία, αί Πάτοαι καί άλλαι πόλεις τή ; Πε
λοποννήσου εργάζονται άποκλεισιικώς γιά  τήν 
καλλιέργεια καί τήν παραγωγή ιή ;  σταφίδος- 
Καί πόση δουλειά ! Πλήθο; άσχολιίται δλο τό 
χρόνο γιά τήν παραγωγή τοΰ προϊόνιο ; αϋτοΰ. 
Κάθε μήνα κάτι πρέπει νά γίνη γιά τήν στα-

Ή  σ ια φ ίδ α  σ τόν  ή λ ιο
φίδα. Τό ξελάκω μα , δ κά&αρος τό προκαταρ" 
κτικό δηλαδή κλάδεμα, ύστερα ό χλαδοχά& αρος 
τό κυρίως κλάδεμα πού γίνετα ι τόν Φεβρουάριο. 
Τό σκ ά ψ ιμ ο , τό ο τΰλω μα , τό κ ορνφ ολόγημα  καί 
στό τέλος ή χαραγή  τής σταφίδος πού βοηθάει 
τις ρώγες νά γίνουν κανονικές πιό γλυκές καί 
νά ωριμάζουν γρήγορα. Στό τέλος έρχεται δλη 
ή δουλειά γιά νά ξεραθή ή σταφίδα στό? ήλιο 
ή στή σκιά, καί έπειτα θά χωρισθή σέ ποιότη
τες, θά κοσκινισθή καί θά συσκευασθή σέ ξύ
λινα  κιβώτια ή σέ πάνινα σακουλάκια καί δρόμο 
γιά τήν Α γγλία ιδίως, καί τήν ’Ολλανδία. Ή  
καλλίτερη «οιότης τής σταφίδος μα? εξάγεται 
στά εξωτερικό καί σέ μάς άπομένουν ι ί  ψηλές 
μαύρες ρώγες !

Μά δέν πρέπει νά γ/.ρινιάζομε γ ια τ ί δσο καλύ
τερη καί περισσότερη σταφίδα εξάγομε τόσο πιά 
πλούσιοι γινόμαστε !
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Ή  Κυρία πλησίασε τό Λιγνό τότε και τοϋ 
είπε:

— Πες χαί τοϋ φίλου σου νά πάψη καί 
ελάτε νά σάς δώσω έγώ λεπτά.

Ό  Λιγνός ά'λλο πού δέν ήθελε. Έ φ ώ να
ξε και τόν Χοντρό κ’ οί δύο μαζύ πλησία-

Ό  Λιγνός άπό τήν στιγμή πού κλείστη
κε στήν φυλακή, άρχισε νά απελπίζεται.

--Τ όν άθλιο τόν Χοντρό μοΰ τήν έφερε 
στά καλά, έλεγε άπό μέσα του.

Ό  Χοντρός έξ άλλου δταν ακούσε τις 
συζητήσεις τών ναυτών γιά τόν λαθρεπιβά
τη, έκατάλαβε δτι πρόκειται γιά τόν  ̂Λιγνό.

—Τόν φουκαρά τόν Λιγνό, έσκεφθηκε, 
άσχημα τήν έχει. Πρέπει δμως νά τόν σώσω.

Πλησίασε τούς ναύτες καί. τούς Ιπρότεινε, 
νά τοΰ παραδώσουν τον λαθρεπιβατη αντί 
δέκα δολλαρίων.  ̂ f c

—Καί τί, θά τόν κάμης; τόν ρώτησαν οι
ναύτες. Τ

—'Υπηρέτη μου τόν θέλω, ειπε ο Χον
τρός, τώρα ποΰ θά πάω στην Ελλαδα, μοΰ 
χρειάζεται ένα υπηρέτης. ·

Οί ναΰτες έδέχθηκαν νά τόν παραδώσουν 
καί πραγματικά δ Χοντρός έπληρωσε δέκα 
δολλάρια καί παρέλαβε τόν Λιγνό.

Ό  Λιγνός μόλις μπήκε στήν καμπίνα τοΰ 
Χοντροΰ ξάπλωσε χάμω κι’ αναστενάζοντας
είπε: / / ,

— Φθηνά τήν γλύτωσα, δέκα πέντε μερες 
θά τραβοϋσα τόν διάβολό μου έκεϊ μέσα.

Καί ξύνοντας τό κεφάλι του σάν ηλίθιος 
προσέθεσε:

—Χοντρέ, φέρε μου νά φάω. Πεινώ! 
Εντός ολίγου, δ Λιγνός εϊχε φάει ενα 

κόσμο φαγητά. Έκαθαρίστηκε, φόρεσε ένα 
νέο κοστούμι καί άρχισε να καπνίζη κι αυ
τός έ'να μεγάλο πούρο.

Τήν βραδεία εκείνη, ένώ τό ύπερωκεάνειο 
προχωροΰσε μέσα στόν ’Ωκεανό, ο Χοντρός 
κι’ ό Λιγνός καθισμένοι σέ κάτι μεγάλους κα
ναπέδες τής καμπίνας τοϋ Χοντροΰ, κατέ
στρωναν τά σχέδιά τους.

—'Ως ποΰ νά φΟάσουμε στήν Ελλάδα, 
δέν έχει νά τό κουνήσης άπ’ έδώ μέσα, είπε 
δ Χοντρός στύ Λιγνό.

—ΤΙ λές βρε, τοΰ είπε ό Λιγνός, δέν θά 
κάνουμε καμμιά έπιχείρησι, νά κερδίσουμε 
μερικά χρήματα; Έδώ μεσα θα κλειστούμε;

Καί τί, έπιχείρησι; ρώτησε ό^Χοντρος.
—Νά κερδίσουμε μερικά άκόμη ̂  λεπτι 

ώστε δταν φθάσουμε στην Ελλαδα, * 
μπορούμε νά παραστήσουμε τούς λόρδους 

—’Έχεις καμμιά ιδέα;
Ό  Λιγνός, έκαμε πώς σκέπτεται ΜΙ

καί κατόπιν είπε: .
— Νά τραγουδάμε τά μοντέρνα τραγοΛ 

πού μάθαμε δταν ήμαστε στήν Νέα Ύόρχ
— Καί φωνή, πού θά βρούμε; ρωτηαεί 

περιέργεια δ Χοντρόν  ̂ ,
—Δέν χρειάζεται νά έχουμε φωνή, Μ 

μένε. Θ’ αρχίζουμε με αγριοφωνάρες. I 
επιβάτες, πού θά μ_άς ακοΰνε, θά θελο§ 
νά μάς ξεφορτωθοΰν κι’ έτσι θα μάς 
νουν λεπτά γιά νά πάψουμε. 5

Πραγματικά, ή Ιδέα τοΰ Λιγνοϋ ετει
είς εφαρμογήν. ^

Τήν έπομένην πρωι-πρωί ο Χοντρος» 
Λιγνός f βγήκαν άπό τήν καμπίνα τονς 
τράβηξαν γιά τήν Λ', θέσι.

Οί επιβάτες που τους είδαν έβαλαν
γέλια. , ,

Αύτοί δμως χωρίς νά χάσουν καιρό, ιί 
τηααν κατι αγριοφωνάρες καμνοντας οηι 
δτι τραγουδοΰν... · , „

Σέ μιά στιγμή μάλιστα δ Λιγνός αρ: 
τό καπελλίνο τοΰ Χοντροΰ κι’ άρχισε 
περιέρχεται τούς σκασμένους από τά γέι 
έπιβάτες καί νά τούς ζητά χρήματα:^ ·

— Κύριοι, δπως βλέπετε, τραγουδάμε νΐ 
μάσια. Εϊμεθα τελειόφοιτοι τοΰ... ζωοίν 
κοΰ κήπου τής Νέας Ύόρκης. Λοιπόν κα 
βαίνετε κανένα φραγκακι γιατί διαφορ 
κά θά συνεχίσουμε τό τραγούδι. .

Έ ν τφ μεταξύ δ Χοντρός έσυνέχιζε 
αγριοφωνάρες του.

Ξαφνικά άπό μιά καμπίνα «Λούξ» πε 
χτηκε έξω μιά κυρία τρομαγμένη:

—Τί συμβαίνει; τί τρέχει;
Μερικοί έπιβάτες έσπευσαν νά τήν 3 

ροφορήσουν δτι οί δύο αύτοί τράγον! 
σαν γιά νά κερδίσουν χρήματα

σαν τήν κυρία.
—Θά σάς δόσω 15 δολάρια, τοΰ είπε ά'ν 

πάψετε.
Ό Χοντρός τήν δι έκοψε:
—Δέν συμφέρει Κυρία!!!
—Γιατί;
—Γιατί έμεΐς θά βγάζαμε 20 δολλάρια 

τήν ήμέρα μέσα στό βαπόρι!!!
— "Ωστε;
Ό Λιγνός έπενέβη·'
—Γιά νά μή ξανατραγουδήσουμε καί σάς 

ανησυχούμε, Κυρία μου, πρέπει νά μάς απο
ζημιώσετε, γιά δσες ημέρες θά κράτηση τό 
ταξείδι. .

Εννοείται ή πλούσια κτίρια, γιά νά ξε- 
φορτωθή τούς δύο αναιδείς τύπους μας, 
έσπευσε νά τούς δώση ενα γενναίο ποσό:

— Πάρτε αύτά τά πεντακόσια δολλάρια, 
ειπε, καί ξεκουμπιστήτε άπ’ εδώ μέσα για
τί, άν σάς ακούσω νά ξανάρθετε στό διαμέ
ρισμά μας, θά πληρώσω τόν πλοίαρχο τοΰ 
ύπερωκεανείου νά σάς... πετάξη στή {θά
λασσα.

Είνε περιττόν νά σάς ποΰμε δτι δ Χον
τρός κ’ δ Λιγνός μόλις άρπαξαν τά 500 
δολάρια, έσπευσαν νά έξαφανισθοϋν εως 
τήν ήμέρα πού δ «Βύρων» εφθασε στόν 
Πειραιά. Είχαν κρυφθή είς τήν καμπίνα 
τους καί δέν βγήκαν άπό φόβο, μήπως...με- 
τανηώση ή κυρία καί τούς πάρει πίσω τά 
δολλάρια.

★* *
"Οταν έφθασαν οτόν Πειραιά, έπροσπά- 

θησαν νά βγοΰν λαθραία, άλλά τά βρήκαν 
σκούρα. Καθώς κατέβαιναν τήν σκάλα τοΰ 
βαποριού, τούς πλησιάζει δ αστυνόμος τοΰ 
Λιμένος καί τούς ζητάει τά διαβατήριά 
τους.

'Ο Χοντρός γιά μιά στιγμή τά χάνει, μά 
δ Λιγνός έχει μιά φαεινή ιδέα καί σπεύδει 
νά σώση τήν περίστασι. Προχωρεί λίγα βή
ματα καί αναγγέλλει μέ επισημότητα :

— Ό  κύριος Πρεσβευτής τής Παραγου
άης κι’ έγώ δ γραμματεύς του.

Ό  αστυνόμος υποκλίνεται καί σπεύδει νά 
τούς κάνη τόπο να περάσουν.

— Καλά τά πάμε, λέει δ Χοντρός, τό 
κλείσιμο μέσα στ’ αμπάρι σ’ έξύπνησε, φαί
νεται. Γιά μιά φορά κάτι έκανες καί σύ.

Ό  Λιγνός δμως δέν τόν ακούει πιά καί 
στέκεται σάν χαζός μέ τά μάτια καρφωμένα 
έπάνω σέ δυό φουστανελλάδες.

— Βρε Χοντρέ, τί είνε αύτο ί;
— Έ  καϋμένε, τόση ήταν ή έξυπνάδα 

σου ! Δέν θυμάσαι μιά ελληνική ταινία πού 
είχαμε ίδή στήν Νέα Ύόρκη ; Ξέχαοες πώς 
αύτό είνε τό εθνικό έ’νδυμα τοϋ τόπου ;

— Καλά λές, είπε δ Λιγνός μέ τό ηλί
θιο ύφος του. Μά ξάφνου βλέπει τόν Χον
τρό νά πλησιάζη τούς δυό φουστανελλάδες 
καί νά προσπαθή νά συνεννΟηθή μαζύ τους 
μέ χειρονομίες.

Σέ λίγο δ Χοντρός καί δ Λιγνός διασχί
ζουν τούς δρόμους τού Πειραιώς ντυμένοι, 
μέ φουστανέλλες καί τραβοΰν πρός τόν ηλεκ
τρικό σταθμό.

Άλλά δ Λιγνός δέν είνε ήσυχος.
— Καλά, λέει, φορέσαμε ελληνικά κο

στούμια, μάπού δέν ξέρομε σκρά ελληνικά;... 
Τώρα θά μάς σπάσουνε στό ξύλο ! Αύιή τή 
φορά δέν γλυττώνομε...

ΟΜΑΡ

Στό προσεχές: 'Ο Χοντρός καί δ Λιγνός 
στό Μενίδι.
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τογ  mnqioy at ενα κότερο

(Συνέχεια καί τέλος)

Κατεβάζουμε τό πανί καί τί νά δοΰμε;Είχαμε πέ- 
ση σέ μιά ξέρα καί τά κότερο ήταν μπαταρισμένο, 
δηλαδή εγερνε. Άμέσως κυττάξαμβ μήν επαθε 
ή καρίνα μας, άλλά εύ ϊυ^ΰς όχι. Έ πρεπε κάτι 
νά κάνουμε κ ιί γρήγορα γιά νά μήν σπάση τό 
σκάφος μέ τό κύμα ποΰ ήταν αρκετά άγριο καί 
μεγάλο, προσπαθήσαμε μέ δλο τό σκοτάδι νά 
ξεκολλήσουμε μέ διάφορα μέσα, άλλά τοϋ κάκου, 
μόνον ποΰ κουραζόμαστε άδικα. Τέλος τό μόνο 
Λοΰ μας έμενε ήταν νά βγάλουμε τή σαβοΰρα 
ν ’ άλαφρώση τό σκάφος κ ι’ετσι νά ξεκολλήσουμε 
σπρίόχνοντας. ’Αρχίζουμε λοιπόν νά βγάζωμε ενα 
έ'να τά κομμάτια άπό μαντέμι ποΰ ήσαν κάτω 
άπό τής κοκέττβς. Ά λλά  ποΰ νά τά βάλουμε, 
νά τά πετάξουμε ; κ ι’ έπειτα  τί θά κάναμε χωρίς 
αύτά ! Νά τά βάλωμε σιή βάρκα ; Μέ τέσσαρα 
πέντε κομμάτια θά βουλίαζε άκόμη πιό εύκολα 
μέ τσ φοβερά κύματα καί θά χάναμε βάρκα καί 
•σαβοΰρα.

Ή  μόνη έλπίς ήταν νά μπή ένας στή θά
λασσα νά πατήση στήν ξέρα καί νά βάλη εκεί 
τήν σαβοΰρα μέ προσοχή μήν γλιστρήση καί 
χαθή. Πήγα εγώ καί μπήκα στά νερά ώ ; τή μα
σχάλη, οί δέ άλλοι έβγαζαν καί μοΰ περνούσαν 
«να  ενα τά κομμάτια άπό μαντέμι. Κάθε φορά 
πού έσκυβα ν ’ άκουμπήσω ενα άπό τά μαντέμια 
βουιοΰσα όλος στό κτϋο νόρό. Αυτή ή δουλειά 
μα; έφαγε κάμποση ώρα όταν δέ κοντεύαμε νά 
άδειάσουμε τή σαβοΰρα είχε άρχίοη νά γλυκοχα- 
■ράζη. Μέ τό λίγο φ ώ ; ποΰ είχε μά; είδαν κάτι 
ψαράδες, κ ι’ έσπευδαν νά δ,ιϋν αν θέλαμε βοή
θεια . Εύ -υχώς σέ λίγο μέ ότι είχαμε κάνη έμεΐς 
καί τήν βοήθεια τών ψαράδων ξεκολλήσαμε. Ώ ι-  
που δέ νά τακτοιιοιη&ϋΰμε γιά νά ξαναφύγουμε 
ήταν πιά έξη πρω ΐ.

Στό δρόμο προσπαθούσα βγάζοντας καί τόν 
χάρτη νά δώ πώς τά εΤχε καταφέρει ή Πόλλυ 
νά μδ; πετάξη, καί τί ανακαλύπτω ; "Οτι 
•όλο τό κακό τό είχαν κάνη άθελα οί ψαράδες 
μέ τήν ψαρόβαρκά τους. "Οταν είχα δώσει τήν

πορεία στήν Πόλλυ, φαίνεται ότι οί ψαράδες (| 
σαν στήν ίδ ια  γραμ.ιή μέ τό φάρο καί μπέρ
δεψε τό μεγάλο φανό τής ψαρόβαρκας μέ ιί 
φάρο τοΰ Δοκοΰ, Έ τσ ι μέ τό λοξοδρόμισμι 
τής ψαρόβαρκας πρός τά νοτιοανατολικά τό ΐδιι 
κάναμε κ ι’ έμεΐς ώ ιπου πέσαμε οτήν ξέρα. Το» 
βήξαμε κατ’ ευθείαν στό Δοκό άπό κεϊ στά Τί( 
λεβίνια άπ’ τό στενό περάσαμε στις εξη τό βρό 
δυ, φθάσαμε δέ στόν Πόρο μπρος στό Πρα 
γυμναστήριο καί φουνιάραμε στό παλιό μέρο 
κατά τά μεσάνυκτα.

Τήν άλλη μέρα Τρίτη κάτσαμε ώς τά βράδ 
στόν Πόρο μέ τήν παρέα καί στις ένδεκάμιο 
φύγαμε γιά τά Μέθανα όπου καί φθάσαμε και 
τά χαράματα χωρίς κανένα επεισόδιο ’ Κκεΐ πάΐ 
κάτσαμε όλη τήν Τετάρτη μέ διαφόρους γν« 
στούς ποΰ βρήκαμε, τό δέ βράδυ κατά τά μεαί 
νύκτα σαλπάραμε γιά  τήν Α ίγ ινα  όπου φθάσαμ 
στις δέκα τό πρωΐ καί τό βράδυ τής Πέμπη 
τραβήξαμε γιά τό Τουρκολίμανο. Έ τσι φθάσαμ 
στό λιμάνι μας τήν Παρασκευή τό μεσημέρι 
Είχαμε λείψει όλες-όλες δεκαπέντε μέρες.

Δέ θά ξεχάσουμε ποτέ αύτό τό ταξβιδάκι ποί 
μάς έκαμε νά ίδοΰμε μερικά άπό τά ώραιότερι 
καί ίστορικότερα νηαάκια τοΰ Αιγαίου καί γλεν 
τήσαμε σάν ποτέ άλλοτε.

’Αγαπητά μου Ελληνόπουλα, εύχομαι μέ ό), 
μου τήν καρδιά νά μπορέσετε καί σ ε ΐ; νά κάμ8ΐ 
τέι;οιες εκδρομές καί είμαι βέβαιο; πώς θά £> 
θουσιασθήτε σάν καί μένα με τή/ Ελλάδα μ« 
καί τις όμορφες θάλασσσές της.

Π Α Υ Λ Ο Σ  Α Ν ΑΣΤΑΣΙΑΔ ΗΣ

STaiSmh '8ιοΐβόαι
—Πές μου, Ντίνο, πού ε ίνα ι ό Θεός καί ίί 

σοΰ δώσω ενα πορτοκάλι.
— Έ γώ  σάς δίνω δυό πορτοκάλια άν μοΰ πή« 

ποΰ δέν ε ίνα ι.

Μεγάλος πόλεμος άρχισε εκε ί γύρω στόν
Ολυμπο της Θεσσαλίας! 'Η γή ολόκληρη  

είχε σκοτειν ιάσει! Οί γίγαντες, με τό βασι-  
ληα τονς Πορφυρίωνα, όρμάνε στόν αγώνα 
και φωτίζουνε τόν τόπο τοΰ πολέμου με π ε 
λώριες δάδες, άπό ολάκερους κορμούς μ ε 
γάλων δένδρων ποϋχουν ξερ ιζώσει.Βάζουν  
οτις πλαγιές τοϋ Ό λυμπου  βουνά βράχο >ς 
για να εμποδίσουν τόν Δία μέ τονς Κ ύκλω 
πας νάνέβουν. Ό  Ζευς δμως μέ τονς κε
ραυνούς πον τοϋχαν χαρίσει οί σύμμαχο ί 
τον, κτυπάει τόν Κ ρόν ο , που κάθετα ι στην 
κορυφή τοΰ Ό λυμπου , δ ιευρύνοντας τη μ ά 
χη και άπό κ ε ϊ  γκρεμ ίζεται υ τ ιτάνας κάτω  
ο τη γή, δπου ανοίγεται ενα χάος καί τόν 
κλείνει μέσα ατά τάρταρα.

0  αγώνας τώρα άλλάζ ϊ ι  δψ ι ’ γιατί οί γ ί
γαντες μέ τούς άλλους τιτάνες, χωρίς α ρ 
χηγό πιά, ζητάνε αντο'ι ν' άνεβοΰν στόν "Ο
λυμπο, γιά νά δχνρω&οΰν και νά πολεμή-  
οονν άπό κ ε ϊ  τόν Αία.

Βαζουν βουνά πάνω  σέ βουνά νά φ&ά- 
οονν την κορνφή, άλλά δέν τό κ α τορθώ 
νουν, γιατί ό Ζευς μέ τονς συντρόφους του 
φΰανει πρώτος σ ' α ύ ιή ν  κ ι '  άπό  κ ε ϊ  τά 
γκρεμίζει στη θάλασσα  δπου πέφτονν και 
γ^ονται νησιά.

Μέ τέτοια κατρακνλ ίσματα  ανοίγεται καί 
πάλι ή γη και πέρνει μέσα της δλη τη γε
νιά τοϋ Κ ρόνον ! Έ κεϊ στέλνει άμέσως ό 
Ζεΐ'ς τόν άδελφό τον “Αδη κα ι rόν κάνει 
βασιληά στά τάρταρα, γιά νά φυλάη δσονς 
$ά κλεινή έκεϊ κάτω, μη  τύχει κα ι ξανα-  
νιβουν στη γη.

Καί τώρα πού τους παληονς θεούς τονς 
εχει α ιχμαλωτίσει,  γίνεται ό Ζευς βασιληάς  
ΰλου τοϋ κόσμου.

Τοΰ βασιληά ο.ύτοΰ η πρώτη  φροντ ίδα η 
ταν, ό ίδιος και τάδέλφια τον, ν' άλλάξονν 
άπό τη μορφή τονς κα ι τό σώμα, κάθε τι 
πον ε μοιάζε σέ τέρατα, γιά νά μη  θυμ ίζουν  
τίποτε άπό την παληά  γενιά τους, την Τι
τανική, άλλά ν ’ άρχίσονν ετσι νέα γενεά θ ε 
ών τοΰ Όλυμπου, μέ άνθρωπ ινη  όμοίωσι.

Μ ' δλη τη ν ίκη  τον αντη  δμως δ Ζευς, 
άκόμη είχε εχθρούς τον πολλούς γίγαντες , 
πον φοβέριζαν νά γκρεμίσουν τόν 'Όλυμπο. 
Είχαν κρυφθή , άλλοι στής Χ αλκ ιδ ικής τά  
μέρη και άλλοι στά νησ ιά  τοϋ Αιγαίου, κα ί  
άπό κ ε ϊ  έτάραζαν δλη τη χώρα γύρω, κυ
λώντας βράχους πελώριους πάνω. κάτω.

‘Άναβαν και φωτιές μεγάλες σε νφα ί-  
ατεια πον  μ' αντά κινδύνενε νά κα ταστρο 
φή δ τόπος.

'Ο Ζευς γιά νά τους κάνει νά ησυχάσουν  
στέλνει τόν Ποσειδώνα, τόν άδελφό του, 
κάτω στά βάθη τής θάλασσας και τοϋ δίνει; 
εξουσία νά κυβερνά έκεϊ σάν βασιληάς, προσ-  
τάζοντάς τον ν ’ άναταράζη τή θάλασσαΓ 
ώσπου νά εμπη μέσα στή γή και νά πν ίξη  
δσονς γίγαντες βροΰν τά κύμματα  στις σπη 
λιές πον ήσαν κρνμμένοι.

Καϊ τώρα δταν δ Ζενς 'έμεινε μόνος θε- 
ός στόν 'Όλυμπο, αποφασ ίζε ι νά πάρη  συν- 
τρόφισσά του μ ιά  παληά θεά, πον  ώς τώρα  
ήταν παραμερ ισμένη  — τήν Μ ήτ ι—πον στή 
γλώσσα τή παληά , θά  πή  σοφία ή γνώσι. 
Κ α ι έχοντας τέτοια σνντρόφισαα αρχίζει νά 
βάζχι στόν κόσμο τάξι και αρμονία. Κ α ι τό 
σκοτάδ ι φεύγει, μέ τ ή νέα αν τή βασιλεία  
τοΰ Δ ιός κ ι '  ε ρχετ ι ι  φώς στή γή !

Αντή ή τάξις και ή αρμονία είναι που  
νίκησε τονς Γίγαντες και τονς Τιτάνες, δη
λαδή τήν άταξία  κα'ι τήν καταστροφή,

Γ ιατ ί τό σκοτάδι νικ ιέται άπό τό φώς,. 
τό κακό νικ ιέται α π '  τό καλό, κ ι '  ή βαρβά- 
ρότητα ν ικ ιέται απ' τόν πολιτ ισμό. Κ α ί  ν ι
κητής δλων αυτών είνα ι ό Ζευς, που δπως  
ε ίπαμε  θά  πή  φώς καί λάμψι.

Κ ι '  εχει σύντοροφο τήν Μήτι πούνε ή 
σοφία, και τά παλάτ ια  του ε ίνα ι έκε ϊ ψηλά  
στους ουρανούς, που φθάνουν οί κορφές 
τοΰ ' Ολύμπον.

Θά δοΰμε τώρα πώς δημιούργησε νέα 
γενιά θεών, ό Ζενς ό βασιληάς δλου τοΰ κό
σμου και τών θεών.

ΑΘΗΝΑΙΟΣ
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Μερικοί διαβάτες έσπευσαν καί έφραξαν 
τον δρόμο τοΰ Κινέζου, άλλ αυτός τους ε- 
οπρωξε κι’ έπροσπέρασε, δταν ετρεξαν και 
οί άσιυφύλακες, πού είχαν ακούσει τις φω- 
[•νές τοΰ Ζάκ καί κατώρθωσαν νά τον συλ-
λάβουν. _ ,
ί Ό Ζάκ δέν έπερίμενε νά Ιδη περισσότε
ρα, έπήδησε στό πρώτο ταξί που βρεθηκε

(Συνέχεια άπό τα προηγούμβνο)
Ό  Ζάκ έμεινε γιά λίγο συλλογισμένος. 

Δέν μποροΰσε νά εξηγήση πώς ήταν^δυναιον 
νά φύγη έ'νας άνθρωπος μέσα άπο ενα λεω
φορείο σχίζοντας τήν κουκούλα στή μέση 
τοΰ δρόμου καί νά μή τόν δουν οι δια
βάτες. ,

— Ά πό ποΰ μπήκατε στο δικαστήριο ,
ρώτησε τόν σωφέρ.  ̂ , _

 ’Από τήν πόρτα που βλεπετε κει
κάτω.

— Εκείνη ποΰ εινε κλειστή;
  Ναι, τήν ανοίγουν μονον οταν περνά

τό λεωφορείο καί τήν ξανακλείνουν αμέσως. 
-—Ή ταν πολΰς κόσμος δταν φθάσατε ;
— Ό  θυρωρός.
 Κανείς άλλος ;
— Κανείς.
— Λοιπόν έκεΐ θά τώσκασε.
— Λέτε ;
— Είνε αναμφισβήτητο.
Καί άφίνοντας τόν σωφέρ και τον φύ

λακα δ νεαρός φίλος μας, επήγενά επιθεώ
ρηση τήν θύρα, άπό τήν δ,τοία ειχε περάσει
to λεωφορείο. , _ ,

Έκαμε μία λεπτομερή έξετασι του μέ
ρους καί έπείσθη δτι δ Κινέζος έκεΐ ασφα
λώς ειχε δραπετεύσει, άλλά σύμφωνα με 
τούς υπολογισμούς του δεν ειχε κατορ
θώσει νά φύγη άκόμη άπό τό Δικαστήριο .

— Γιά νά ίδοΰμε, εΐπε, τί θάκανα εγω 
αν ήμουνα στή θέσι τοΰ Κινέζου.  ̂ _

Προχώρησε πρός τό διάδρομο και βρήκε
μπροστά του δύο πόρτες.  ̂ f

— Κάποια άπ’ αυτές τις δυο πόρτες θα 
άνοιξε, εΐπε πάλι, μά ποιά ;

Έκύτταξε προσεκτικά καί δέν άργησε να 
διακρίνη βήματα, πολλά βήματα, μερικά δε 
ήσαν πολύ μικρά, σάν από ποδιά παιδιού. 
Εινε γνωστό δτι οί Κινέζοι έχουν πολυ μι
κρά πόδια, καμμιά λοιπόν αμφιβολία πως 
τά ίχνη τών βημάτων πού έβλεπε ησαν ιχνη 
•από τά βήματα τοϋ Κινέζου.

Τά ακολούθησε καί έ'φθασε ετσι σε μια

- -
πόρτα πού έγραφε άπ’ έξω : « Γ ρ ά φ ε  ιο ν ί 
’Α ν α κ ρ ι τ ο ΰ». , , , I

Ό  Ζάκ έκτύπησε, επροσπαθησε ν ανοι-| 
ξη, μά ή πόρτα ήταν κλειδωμένη από μεσα.· 

— Μ πά! περίεργο, εΐπε άφοΰ εσκυψε κι I 
έκύτταξε, τό κλειδί εινε άπό μέσα, επομενωζ! 
κάποιος εινε μέσα. Έ χει γοΰστο ναναι οί 
Κινέζος μας... Πρέπει νά μπορέσω ν ανοι-Ι
ξω μέ κάθε θυσία. / , |

Μ’ έ'να εργαλείο πού ειχε παντα στην| 
τσέπη του έσκάλισε^ λίγο τήν κλειδαρια, που 
χωρίς πολυ δυσκολία, άνοιξε.  ̂ ^

Βρέθηκε τότε σέ ένα γραφείο που φαινό
ταν άδειο, άλλά πρίν προφθάσει να καμη 
μερικά βήματα, ένας άνθρωπος ωρμουσεα- 
πάνω του καί δυό σιδερένια χέρια τον αρ· 
παξαν άπό τόν λαιμό.

Ό  Ζάκ, πού δέν περίμενε καθολου αυτή 
τήν έπίθεσι, κόντεψε νά πέση άνάσκελακαι· 
μιά άγρια πάλη άρχισε τότε μεταξύ των δυο, 

Ό  Τσάγκ Λή, γιατί αύτος ηταν, προσπα- 
θοΰσε νά κτυπήση τόν νεαρό ρεπόρτερ στο 
κεφάλι γιά νά τόν ζαλίση, αλλα ο Ζακ ε- 
προφυλάσσετο μέ μεγάλη επιτηδειοτητα 
'Ως τόσο δ Κινέζος υπερτεροϋσε, οχι ισω; 
γιατί ήταν πιό δυνατός, άλλά _ πολυ πιο λε
πτός καί καθώς είχε έπιτεθή πρώτος ειχε
τήν καλλίτερη θεσι. ν ,

Ό  Ζάκ έσκέφθηκε τοτε το περίστροφο 
νου, άλλά δ Κινέζος ΑντιληφΜς; τήν χειρο
νομία τοΰ νεαροϋ μας φίλου, εβαλε ο λα τον 
τά δυνατά γιά νά μπόρεση να τον εμποδιση.

Ό  αγών ήταν τρομερός. Έ ξαφνα ο Κι
νέζος κατορθώνει καί δίνει μιά δυνατή γρο· 
θ ιά  στόν Ζάκ καί τόν πετάει κάτω λιποθν· 
μο. Βρίσκει τότε τήν ευκαιρία και το σκά
ζει. Ευτυχώς ή λιποθυμία τοΰ Ζάκ δεν κρα
τεί πολύ. Σέ δυό τρία δευτερόλεπτα συνεδ- 
χεται καί ή πρώτη του σκέψις εινε να κυνη- 
γήση τόν Κινέζο. ,

Τόν βλέπει ν ’ άνοίγη το παραθυρο και 
νά πηδάη έξω, πηδάει κι’ αύτός άπο πιοω 

. καί συγχρόνως φωνάζει:
— Πιάστε τον ! Πιάστε τον !

σου ή μή σοΰ πάρουν τον τίτλο τοΰ « Ασ
σου» ; , .

_  ’Αδιαφορώ γιά τους τίτλους, κύριε Δι-
ευθυντά, άλλά ή απραξία ξέρετε πώς μ’ ε
νοχλεί πάντα. ,

— Τί θές νά κάνωμε άφοΰ δεν γίνεται τί
ποτα ; Έ πειτα μ’ αύτό τόν διαβολόκαιρο 
πρέπει νασαι εύχαρισιημένος πού δεν εχεις
τρεχάματα. , ,

— Δέν μπορώ έν τουτοις να σας γράψω
άρθρο γιά τόν καιρό.

— Καί γιατί δχι ;
— Δέν θάχη κανένα ενδιαφέρον.
— Τουναντίον μάλιστα. Βέβαια έδώ στο 

Παρίσι δέν έχομε πολλά πράγματα. Μερικά 
καπέλλα πού φεύγουν, μερικές γλάστρες που 
σούρχονται στό κεφάλι, αν περνάς κάτω απο 
τίποτε άνθοστόλιστα παράθυρα, αλλά η 
Γαλλία έχει καί άλλα μερη.

— ’Έχει καί παράλια ..
— ’Ακριβώς ! τί θάλεγες γυά έ'να ταξει- 

δάκι ώς τόν φάρο τών Μαρσουέν ; Εινε έ
νας φάρος έντελώς άπομονωμένος,^ δπου 
ζοΰν δυό φαροφύλακες απομονωμένοι κι 
αύτοί άπο τον αλλο κοσμο.

Τά μάτια τοΰ Ζάκ έλαμψαν.^
 Θέλετε νά πάω έκεΐ ; έρωτηιε.
— ’Ά ν  έχης διάθεσι.★ ★ 

¥

. δνό σ ιδ ερ έν ια  χ έρ ια  τον  Ά ρπαζαν α π ο  
τό ν  λα ιμ ό .

μπροστά του κι’ έτρεξε στό γραφείο τής ε· 
φημερίδος του νά γράψη τό άρθρο του. 
ί -- Είσαι δ ’Άσσος τών ρεπόρτερ ! τοΰ 
ίΐπε ό Διευθυντής τ©υ καί ό τίτλος αυτός 
τοΰ έμεινε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ 
*Ο Φάρος τώ ν  Μ α ρ ο ο υ ίν

ί  Ήταν μιά βραδειά άγρια. ’Έβρεχε ραγ
δαία , δ άέρας έσφύριζε σάν μανιασμένο θη 
ρίο καί δ Ζάκ καθισμένος στό γραφείο τοΰ 
διευθυντοΰ του, έπερίμενε κανένα απρόο
πτο πού θά τόν έκανε πάλι νά δείξη την α
στυνομική του δεινότητα, 
ϊ  — ’Άρχισα νά μουχλιάζω, κύριε Διευ- 
θνντά, είπε- καί δ Διευθυντής χαμογέλασε 
μέ καλωσύνη καί τοΰ άπήντησέ:
II — Μοΰ φαίνεται πώς μπορείς να ξεκου- 
ραστής λιγάκι. Φοβάσαι μή χάσης την αξία

Ό  φάρος τών Μαρσουέν υψώνεται αγέ
ρωχος κ ι’ επιβλητικός σέ άπόστασι Ιπτά 
μιλλίων άπό τις βραχώδεις ακτές τής Β ρ ε 
τάνης καί τό κινητό φώς του φωτίζει τα κύ
ματα τοΰ Άτλαντικοΰ, προφυλάσσει τά 
πλοία άπό τις ξέρες καί δλα τά επικίνδυνα
σημεία. _ ,

Δυό άνθρωποι ζονοτοιν εχει ουιομονίομέΛΟΐ 
μήνες δλόκληρους κ ι’ οταν ηταν^ μεγάλες 
τρικυμίες, τούς συνέβαινε νά περάσουν και 
μήνες δλόκληρους χωρίς νά ίδοϋν άνθρω-
που πρόσωπο. , , ,

Ή σαν οί δύο φαροφύλακες που επρο- 
κειτο νά έπισκεφθήδ φίλος μας δ Ζάκ.^  ̂

'Ένα χειμωνιάτικο πρωΐ έφθασε σ ενα 
μικρό λιμάνι, άπό τό όποιο δέν βρισκόταν 
μακρυά δ φάρος τών Μαρσουέν, μα ηταν 
τέτοια θαλασσοταραχή, ώστε κανένας ^βα6* 
κάρης δέν άποφάσιζε νά τόν πάει ωσαμ
έκεΐ. <* \ '  c Τοΰ κάκου έπρότεινε καλη πληρωμη ο
Ζάκ, τοΰ κάκου έπροσπαθοΰσε νά τούς πείση, 
δλοι έδίσιαζαν.

(Ακολουθεί)



ΙΥΝΕΡΓΑΪΙΑ TON ΦΙΛΩΝ ΜΑ:
'&}εζάβεις £ χοΛείων 

σζην ^Κέρκυρα
Τις 20 Μαΐον τό άπόγενμα τά 

σχολεία της μέσης εκπαιδεύσεων 
έξετέλεοαν στην Κάτω ΙΙλατεΐα την 
έτησία γυμναστική έπ ίδειξ ί τους.

Πρώτο τό Γυμνάσιον άρρένων 
άρχισε με σουηδικές ασκήσεις και 
με έπίδειξιν ξιφασκίας ό δε μ α 
θητής Ί ριβηλάς παρέστησε τόν δι- 
σκοβόλον τοϋ Μύρωνος και έπέ- 
τνχε πληρέστατα.

Ή κολούθηοε επειτα τό ’Αρσά
κειο μαζύ με τό Γυμνάσιον θη· 
λέων πού υπό τούς ήχους τής 
στρατιωτικής μουσικής έχόρευσαν 
εθνικούς χορούς και επειτα τό Λύ· 
κειον εκαμε έπ ίδειξιν σουηδικών 
άσκήσεων υπό τό πρόσταγμα τον 
γνμναστοϋ κ. Ντινοπούλου.

Έπηκολούθησε παρέλασις ολων 
τών σχολείων προ τών νπονργών 
κ .κ . Θεοτόκη κοι Χ ατζηκνριάκον

τήν οποίαν περνά 6 στρατός και 
νοτερά τήν καταστρέφονν με δν- 
ναμίτιδα και ή στρατιωτική έπίδει- 
ξις τελειώνει με μίαν αιφνιδιαστικήν 
έφοδον υπό τούς ήχονς τής μον- 
οικής.

Τέλος 15 χωρικές άπό τό Γα- 
στονρι ντυμένες με τα δμορφα κο
στούμια τους χορεύουν γραφικούς 
χορούς.

Κέρκυρα * Ε λληνόπονλο

έΡοόοωέζαΛα
Αΐθέρινα μαγεμένα ροδοπέ

ταλα, χρυσάφια τραγουδημένα, 
πόσο οτό λογισμό μου μέσα κα
τοικείτε, καί πόσο ή μυρωμένη 
αναπνοή σας μοΰ ευφραίνει τήν 
άδολη ψυχή..· Γλυκείες ρόδινες 
δψβς «όσο στού; στοχασμούς μου 
πάντα τριγυρνάτε καί πόσο στά 
τραγούδια μου, σάν άγγελοι χρυ
σόφτεροι πετάτε...

Χρυσό χαμόςι, ftetu ώμορφιά, 
άγγελική οπτασία θεϊκ ιά  ευω
διά...

Χρυσαφένια μπουκέτα, ατέ
λειωτες φορεσιές μαγεμένες, μα
γικά ροδοπέταλα.

Ζηλέυω τήν ώμορφιά σας... μά 
τ'ι κρίμα ; νάχετε τόσο σύντομη 
ζωούλα.

Ά νδοέα ς  Ά & ανασόπουλος

σε ελαφρά τις κατακόκινες 
παροΰνες κι’ έστεγνωνε τί,ν iygj 
σία τής καταπράσινης χλόης." 
ακακίες κι* οί νεραντζιές σκο(· 
ποΰσαν τριγύρω τά μεθυστικί 
τους αρώματα. Τά πουλά» 
ξ έ ιε ια σ τα κ ι’ αυτά τραγουδοΰοα» 
τόν πρωινό τους σκοπό συνο· 
δεύοντας τά τρελλά μας γέλια· 

Κι’ άκόμα, ϋστερα άπό τή χαςά 
πού αίσθάνθηκα σάν ξαναβϊδι 
τούς δικούς μου πετώ μέ τά φ» 
ρά τής φαντασίας μου στό όΜ 
δροσο νησί μου πού μοΰ χάριοι 
τόσες εύχάριστβς στιγμές κοι 
κλείνει γιά  μένα τόσες γλυκειι, 
άναμνήσεις.

Κ ά χ ια  Κ αγουμ ιτζοπ ού Ι ι

έΜωρος σζό ημερολόγιο

"Ενα άπό τά πεδινά πυροβόλα πού 
£λαβαν μέρος στή μάχη.

και οι μαθητα ι διελθόντες άπό τήν 
κεντρικήν οδόν τής πλατείας κατέ
ληξαν είς τά σχολεία τονς δπον 
και διελύθησαν.

Τήν έπομένην στήν Κάτω έπίσης 
Πλατεία εγεινεν έπίδειξις άσκήσεων 
τής Προπαρασκεναστικής Στρατιω 
τικής Σχολής.

Οί ιππε ίς  τής σχολής έξετέλε- 
σαν διαφόρους άσκήσεις ώς και δρό
μους μ ε τ ’ εμποδίων.

Οι μαθηται πεζικοϋ έξετέλεσαν 
άσκήσεις μάχης με πολυβόλα εχον- 
τες ώς εχθρόν τούς μαθητάς τοϋ 
πνροβολικοϋ με τά ορειβατικά πν- 
ροβόλα των και γίνεται σωστή μάχη 
με..,.τρεις τραυματίας και ενα νε
κρόν, οί όποιοι εννοείται δεν άρ- 
γοϋν νά γίνουν καλά.

Άκολονϋουν ασκήσεις καταυλι
σμόν us άντίσκηνα, οί γεφυροποιοί 
στήνουν γέφυρα 32 μέτρων, άπό

S ia Jn e g  '^Αναμνήσεις
’Ώμορφο καλοκαιράκι !
Θυμούμαι λίγες ωραίες ημέρες 

ποΰ πέρασα τις διακοπές στήν 
ώμορφη πατρίδα μου τή Μυτι
λήνη !

Τΐ χαρούμενες σ τ ιγμ ές! 'Η 
θάλασσα απέραντο γαλάζιο σεν
τόνι απλωνόταν σαν ναρκωμένη. 
Περπατούσαμε στήν άμμοι διά 
μαζύ μέ τις φίλες μου βαστών- 
τας στό χέρι χά μπανιέρα μας, 
θαρροΰσες πώς πηγαίνομε νά 
ξυπνήσομε πρώτες έμεΐς τή γα
λανή θάλασσα πού θά μάς έδρό- 
σιζε μέ τά κρΰα νερά της. Τί 
εύχάριστη αλήθεια ζωή, τΐ γέ
λια, τί ξενοιασιά. Άκόμα θυ 
μούμαι τις ωραίες εκδρομές μας. 
Πρίν νά φανή καμμιά αχτίδα 
τοΰ ήλιου ξεκινάγαμε κατάφορ
τες άπό δέματα, άλλά χαρούμε
νες καί γεμάτες ζωή γιά τις 
ώραΐες εξοχές. Τό πρωινό δρο
σερό άεράκι φυσοΰσε καί κινοΰ-

Μέσα σ ι' άλλα στολίδα τής η 
μαράς μο", ε ίνα ι κ ι’ ενα ήμερο 
λόγιο κρεμασμένο στόν τοίχο 
Ά ν  παρατηρήση κανείς βλέπι 
δτι μερικό τετραγωνάκια τά Μ 
πάζει μιά μεγάλη κόκκινη μο!. 
βιά. Κάθε μέρα πού περνάει 
οβυσμένα τετραγονάκια πληθ» 
νουν καί τά άσβυστα λιγοστά 
ουν Αύτά ε ίνα ι ή μόνη μου Λ 
ρηγοριά. Κάθε π ρ ο ΐ, μόλΐί ξ; 
πνήσω, τρέχο. αρπάζω τά κό; 
κ ινο  μολύβι καί σέ 2 λεπτά 
σκομαι μπροστά στό ήμερολόϊ 
τροβώ μιά κόκκινη μολυβιά π( 
ρα πέρα, καί μετά άρχίζω τοί 
λογαριασμούς : σήμερα Δευτέ^ 
αύριο Τρίτη, μεθαύριο Τετά ι̂ 
κ.ο κ. μετά εΰχοριστημένη μο 
μακρύνομαι άπό τό ήμβρολόγι

Ά λλά  αύτό συμβαίνει μόνο) 
ημέρες τοΰ χειμώνα

Ά ιια  έρθη τό καλοκαίρι 51 
αλλάζουν. Τό προ ΐ, μόλις σηχι 
θώ , πέρνω τό μολύβι καί μέ ά( 
γά βήματα διευθύνομαι πρός 
ήμερολόγιο- δταν φθάσω δι<ΐ' 
ζο ,λ ίγο  άλλά στό τέλος σηκώ 
τό χέρι μου καί άρχ'ζο νά τ? 
βώ τήν μολυβιά μου πολύ οι; 
καί απαλά  !

Γ ι ’ αύτό, μέ μιά ματιά ό 
θένας θά δή δτι οί μολυβιές οι 
μέρες τοΰ χειμώνα είνα ι χονδ( 
ένώ τοΰ καλοκαιριού άνιιθό 
απαλές καί λεπτές.

Πέστε μου καί σείς δέν ΐ] 
δίκηο νά μετρώ τις μέρες τόν} 
μονα καί τό καλοκαίρι νά λνΠ 
μαι πού τις βλέπο νά περνο 

Β οσπ ορ ίτ ια η

. ίο

Ά & ήναι— Π ινδάρου 30 . ΤΩ ραι γ ρ αφ ε ίο υ  5 -8  μ. μ .  π λ ή ν  Π έμπτης κ α ι Κ υ ρ ια κ ή ς .

ΖΜ.εζα}ύ μας
'Αγαπητά μον παιδιά,

' διηγηθώ σήμερα με δνό
λόγια μιά σκηνή πού εχνχε νά πα 
ρακολουθήσω κατά τά τέλη τοϋ 
χειμώνος. Κατέβαινα τήν όδόν *Ιπ- 
Φοχράτους κατά τάς 7 χό άπόγευμα.

| &(>χίση ήδη νά σκοτεινιάζη και 
*Ί ψνχρα ήταν άκόμη άρκβτά αί- 
οΰητή.

2το σκαλοπάτι μιάς πόρτας μιά  
γρηοϋλα ήταν καθισμένη, κουκου
λωμένη δσο μπορούσε ή δνσχνχι- 
νμένη στον μποξά της, κα ι προ- 
νπα&οϋσε νά σνγκινήση τονς δια- 
βάτας γιά νά μαζέψη καμμ ιά δραχ- 
μοϋλα.

Εκείνη τη στιγμή ενα γνωστό 
.μο\] παιδακι ό Κωστάκης Π απα- 
νιχολόκονλος ενας άπό τούς πιό 

\·<ιγαπ?]τούς μας σήμερα σννδρομη- 
ΐ&ζ, έστριβε τή γωνιά τον δρόμου 
μα±υ με τούς γονείς του. Αεν μ ’ 
Ανηληφθησαν κ ι ’ έγώ βιαστική κα- 
νώς ήμουνα δεν τούς έδωσα γνω
ριμία, καθώς δμως πήγαινα νά τούς 
προσπερασω, είδα τόν Κωστάκη νά 
κοντοστέκεται μπροστά στήν γρη- 
«ΰ^α, κ ι’ επειτα γυρίζοντας πρός 
xov πατέρα του , τόν άκονσα νά λέη: 
*Μπαμπάκα1 ξέρεις τι θάθελα, νά 
ει/α να δωοω σ ’ αντήν τήν κακο
μοίρα δσα χρήματα θά μάζευε 
•απόψε α π ’ δλο τόν κόσμο, γιά νά 
μπορούσε μ ιά  ώρα άρχήτερα νά 
πάη σπίτι της.»
I Κοντοστάθηκα κ ι ’ έγώ, γ ιατί α- 
ρΜα μου είχα τήν περιέργεια νά 
νοώ την συνέχεια. Ειδα τόν πατέ- 
ρα τοϋ Κώστα νά κυττάζη με τρυ- 
<ρερότητα τό γυιό του, ύστερα νά 
SpQ&l προς τά πίσω , και τόν ακον· 
μ  νά ρωτάη τή γρηοϋλα :

*Πόσα θά μαζέψης ώς τή 
νύχτα κυρά μου ;»
J Εκείνη άφον τόν κύτταξε με 
δυσπιστία, κάτι μονρμούρισε. Τότε 
ο πατέρας τοϋ Κώστα εβγαλε άπό 
ιψ  τσέπη τον ενα νόμισμα και zo
om s στό παιδ ί τον νά τής τό δώση, 

συγχρόνως τής ε ΐπ ε : «Κ α ι 
τωρα σήκω και τράβα γρήγορα στό 
4πιχι σου, είναι επ ιθυμ ία τοϋ νυι- 
■ί μου». r

Και πράγματι ή γρηοϋλα ψ ιθυ 

ρίζοντας κάτι σηκώθηκε κ*’ επήρε 
τον ανήφορο, ένώ ό Κωστάκης σιω
πηλός και σάν συγκινημένος, ποιός 
ξέρει γιά τό καλό πού είχε κάνει 
ή γιά τήν άκρόασι πού είχε βρή 
στον πατέρα τον, έξακολονθονσε 
το δρόμο τον με τούς γονείς τον.

Και τώρα ή άνάμνησις αντής 
τής σκηνής πού μοντνχε νά παρα- 
κοκονθησω, με σπρώχνει νά σάς 
κάμω  μ ιά  πρότασι. Τι λέτε δεν 
θαταν ώραΐο νά εγκαινιάζαμε ατό 
περιοδικό σας μ ιά στήλη «Καλών 
Πράξεων» ; Καθένας δηλαδή άπό 
σάς, τούς καλούς μας άναγνώστας, 
θά ειχε δικαίωμα νά μάς άναφέρη 
μ ια  καλή πράξι πρός άνθρώπονς ή 
ζώο., πράξ ι πού ό ίδιος θάκαμε ή 
και κάποιος γνωστός τον ή φίλος. 
*Τα *Ελληνόπουλα* θά τήν δημο- 
σίονν στήν ειδική στήλη, κ ι ’ ετσι 
σιγά-σιγά και τά παιδιά πού ίσως 
δεν θάχαν δοκιμάση τή γλύκα μιάς 
εύγενικής χειρονομίας, θά παρεκι- 
νονντο κ ι ’ αύτά ατό καλό.

Ε ίμαι βέβαια πώς τήν ιδέα αύτή 
θα την άσπασθοϋν μ ’ ενθουσιασμό 
δλοι ο ί καλοί μου φ ίλοι} ας δοϋμε 
λοιπόν αν μάντενσα σωστά.

Η ΦΙΛΗ ΣΑΣ

oD

d J J nJoypapig μας
Ευχαριστούμε δλα τά καλά 

μας παιδιά πού μέ τόση άγάπη 
δέχονται τό περιοδικό τους καί 
τά ενθουσιώδη γράμματα πού 
λαμβάνομε κάθε μέρα μάς γεμί
ζουν χαρά. Πολλά γράμματα θά 
άξιζαν νά δημοσιευθοΰν άλλά 
δυστυχώς ό περιορισμένος χώρος 
δέν μάς τό επιτρέπει.

Σ’ εύχαριστοΰμε, Ξαν&ε Α 
θ η ν α ίε ,  γιά τις καλές σου ενέρ
γειες καί δεχόμεθα τις λύσεις σου, 
Β ο ο π ο ρ ίτ ισ ο α ν .  Ένεκρίναμε τό 
ψευδώνυμό σου, άλλά πρέπει 
νά ξέρης ότι δέν θά δεχθούμε 
άλλη φορά λύσεις πού ε ίνα ι 
γραμμένες σέ κομματάκια χαρ
τιού.

Περιμένουμε, Φ ράουλα , τήν 
συνεργασία πού μάς άναγγέ- 
λεις.

Τών τριών μαθητριών τοΰ Χα- 
τζηκυριακείου ’Ορφανοτροφείου

έλάβαμε τάς λύσεις, τσ ψευδώνυ
μα δμως δέν ένεκρίθησαν γιατί 
δέν έσυνοδεύοντο άπό τις έγ- 
γρίσεις ψευδωνύμων.

Ά νδρέα ν  Ά & ανασόπουλον . 
Σοΰ έστείλαμε τά πρώτα φύλλα 
πού σοϋ έλειπαν καί σ’ εύχαρι- 
στοΰμε γιά τις ένέργειες σου 
πρός διάδοσιν τοΰ περιοδικού 
μας. Περιμένομε γρήγορα καί 
άποτελέσματα. Γιά τό ψευδώνυ
μο δμως δέν έστειλες έ'γκρισι. 
Τήν περιμένομε.

Ί ω ά ννη ν  Μ ω ρα ΐτη ν , Τ ζού- 
λ ια ν  Κ ουρου σοπ ούλου . Φύλλα ε- 
στάλησαν.

Β ασ ίλ ε ιο ν  ’ Α λιβέρ τη ν . Σέ 
έγγράφομε συνδρομητή άπό τσς 
10 ’Ιουνίου δπως μάς ζητάς, άλ
λά γιά νά συνεχισθή ή άποστο- 
λή τοΰ φύλλου, πρέπει νά μάς 
έμβάσης τήν συνδρομή σου διά 
τραπεζιτικής ή ταχ)κής επιτα
γής, καθώς καί τήν έγκρισι ψευ
δωνύμου γιά νά σοΰ έγκρίνωμε 
τά ψευδώνυμο πού διάλεξες.

Κ άβον τή ς  Κ υρας . Θά σέ περι
μένουμε νά λάβης μέρος στόν 
δεύτερο διαγωνισμό μας.

Έ μμ. Κ α ξα μ π ά χ α ν . Σοΰ στέλ
ναμε δλα τά φύλλα άφοΰ θά ε ί
σαι τακτικός άναγνώστης μας 
καί περιμένομε τή συνεργασία 
σου.

Ν ικόλαον Ώ ρολογόπ ουλον .
Τό ψευδώνυμο χρειάζεται γιά 
νά λαμβάνεις μέρος στήν κίνησι 
καί μπορείς νά στείλης τήν έγ- 
κρισι μέ γραμματόσημα μέσα σέ 
γράμμα.

Σ π υ ρ . Λ ήτον. Σ ’ έγράψαμε 
συνδρομητή καί σοΰ έστείλαμε ' 
τά έκδοθέντα αντίτυπα.

Κ οϋλα ν  κ α ι Π όπην Β ενούκα . 
Σάς έγράψαμε συνδρομητάς καί 
άν σας λείπη κανένας άριθμός 
φύλλου σάς παρακαλοΰμε νά μάς 
τόν ζητήσετε νά σάς τάν στεί- 
λωμε.

Ά ρ . Μ ακρήν, Γ. Π απαδ ια - 
μ α ν τ ό π ο υ λ ο ν . Γιά νά έγκριθοΰν 
τά ψευδώνυμα χρειάζονται δι
καιώματα έγκρίσεως, τά όποια 
δεν ηϋραμε μέσα στά γράμματά 
σας.

Γ. Β ρεττόν . Μεταφράσεις δέν



γίνοντα ι δεκτές γιά  χόν Διαγω
νισμό χαράς, μόνον πρωτότυπα.

Κ α τ ίν α ν  Σαβ. Σέ συγχαίρομε 
ποΰ είσα ι τύπος καί υπογραμμός 
τάξεως καί περιμένομε τήν συν
εργασία σου.

Ευ. Χ άαηαρην . Θά προσπα- 
θήσωμε νά σ’ ευχαριστήσουμε, 
μολονότι δέν ε ίνα ι καί τόσο εύ
κολο.

Ηρ. Π απαδα τον . Σ' ευχαρι
στούμε γιά  τήν περιγραφή σου 
καί τις φωτογραφίες.

Π. Κ οροβ έαην . Τά φύλλα σοΰ 
έστάλησαν, δσο γιά τό ψευδώνυ
μο πρέπει νά στείλης τό δικαίω
μα έγκρίσεως (10 δρχ. σέ γραμ
ματόσημα) γιά νά έγκριθβ.

Έλάβαμε άργοπορημένες λύ
σεις καί δελτία χαράς τοϋ 1ου 
φύλλου άπό τούς Νικόλαον Ώ - 
ρολογόπουλον, Απόστολον Κου- 
λουβάτον, Μάχη Βλιτσάκη, Μ. 
Παναγιωτόπουλον. Διον. Καλ- 
λιβωκάν, Δήμητραν Κωνσταντο- 
πούλου. τοΰ 2ου φύλλου άπό 
τούς Λ· Κουλουβατον, Εύ. Θεο- 
φιλοπούλου, Δ. Κωνσταντοπού- 
λου, Μ. Παναγιωτοπούλου, Δ. 
Καλλιβωκάν, Μ. Βλιτσάκη. Τοΰ 
3ου φύλλου άπό τούς Θάνον 
Χουτζούμην, Κατίνα Σαββανή, 
Γεώργιον Καλιμηκεράκην, Μ. 
Βλιτσάκη, Μ. Παναγ«ωτοπούλου 
Μαριέττα Βαλσαμάκη, Λένα Άρ- 
γυριάδη, Διονύσιον Καλλιβωκάν 
Δ. Κωνσταντοπούλου.

Έλάβαμε λύσεις καί δελτία 
χαράς τοΰ 4ου φύλλου άπό τούς 
Έδουάρδον Βράτιτς, Ευτυχία 
Θεοφυλοπούλου, Μήτσα Γεωρ- 
γαντά, Μιχαήλ Λευκαδηνόν, 
Κωνσταντίνον Χατζηαθανασίου 
Κωστάκην Ά ξελόν, Κατίνα Σαβ
βανή, Δημήτριον Παπακώσταν, 
Κωνσταντ. Ζαγγογιάννην, Γρη- 
γόριον Ζητρίδην, Δανάη Παυλί- 
δου, Γεώργιον Βρεττόν, Γεράσι
μον Λιβιερατον, Ή ρακλήν Πα
παδατον, Γεώργιον Καλιμηκε- 
ράκην, Νίκον Πολίτην, Βίκτωρα 
Μελάν, Λιλή Φάρου, Γουΐλλιαμ 
Πανά, Αικατερίνη Σβορώνου, 
Διονύσιον Άντανασιώτην, Κων
σταντίνον Μαλακούτην, Μαρίκα 
Σαράντη Μάχην Βλιτσάκη. Μα
ρία Παναγιωτοπούλου Νικόλαον 
Ώρολογόπουλον, Μαριέττα Βαλ
σαμάκη, Λένα Άργυριάδη, Δίον. 
Καλλιβωκάν, Μ. Γρηγοριάδην, 
Δ. Κωνσταντόπουλον.

’t5%cob ζον ενα  σζον cU jIo
"Οροι συμμέτοχης 1-20 λέξεις δρχ 

8 καί γιά κάΦε έπ ί πλέον λέξη 50 λε 
πτά.

Καλά κάνεις καί δέν μέ φο
βάσαι, Ά λκυών, Μόνο κοτόπου
λα τρώγω μέ μεγάλη δρεξι.

Γ ίονηρη Ά λ ε π ο υ δ ίτ σ α  
Μικρέ Κριτή,

Θέλω ν ’ αλληλογραφώ μαζύ 
σου. Πές μου τί βιβλία διαβά
ζεις, σέ ποιά τάξι είσαι καί σέ 
ποιο σχολείο πας ;

Προμη&εΰς
Πειραιωτάκι,

Γ ιατί δέν ξαναέγραψες τίποτε 
καί γιατί δέν μοΰ άπήντησες σέ 
όσα σοϋ είχα γράψη στό ίο  
φύλλο;

Ρέα

'Αλληλογραφώ μέ δλους— 
'Ε λληνόπουλο

Ελληνόπουλα:
Μέ τήν εγκρισι τοϋ ψευδών»·! 

μου έ'ρχομαι νά σάς γνωστοποιί* 
σω δτι άπό σήμερα πέρνω » ι  
έγώ μέρος στήν κίνησι τοΰ πβςι-Ι 
οδικοϋ.

Ό  Μ ικρός Κ ρ ιτής

’βρκρίοεις ψευδωνύμων
Δικαίωμα έγκρίσεως ψευδωνύμ( 

γιά δλον τόν χρόνον δρχ. 10. Πλάϊ στβ 
ψευδώνυμο γράφεται τό ψηφίον ι  
δταν πρόκειται γ ι ’ άγόρια καί κ δταη 
πρόκειται γιά  κορίτσια.

Έ γκρίνονται τά ψευδώνυμα! 
Φράουλα (κ) Ξανθός ’Αθηναίο; 
(α) Βοσπορίτισσα (κ) Τόμπολι 
(κ) Λουλοΰδι τοΰ Κάμπου 
"Αγνωστος (α) Μίκυ Μάους (4|

ΔΙΑΓΩ ΝΙΣΜΟΣ ΛΥΣΕΩ Ν  Α'. ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Ή  αρχή  στο  π ρώ το  φ ύλλο . Δεχόμεϋ·α λ ύ σ ε ις  ε'ως 25  ΊουνίονΙ

άπό 32. Μ α γική  eixt>v « ν ε ο
εικ βνβς

—Χαράλαμπε τίνος είνα ι πάλι 
αύτός ό . . . ;

—Ποιός καλέ;
—Αύϋός πού είπα .

Κ . Μ αλαχούτη ;
33. Λ εξίγριφ βς

Μία νότα μουσική 
Μέ μικρούλα μετοχή 
'Α ν ένώσης,
’Αρχαίο σοφά θά φανερώσης: 

Δ. Ά ν τα ν α σ ιώ τη ς
34. Φ ίρδπ ν  -  Μ ίγδιιν

Αίκ νά σρεπάω σάνασθλα 
ικ’ νά οπτούμας αβιδώ 
άτ ίτλαφατ λελολανυποη 
οπτέ νέδ νομησλώ.

'Ε λλην ικόν  Μ έλλον
35. Α ίν ιγ μ α

37. Έ ρ ώ τηο ι;
Ποιοι άνθρωποι άποκεφαλιζβ] 

μενοι γίνονται άλλοι άνθροίποι* 
Φράουλα Γ

Μέσα σ’ αύτό φυτεύουνε 
Μ’ αν τό κεφάλι θραύσης 
Καί τό λαιμό άλλάξης 
Μεγάλη καθαριότητα 
Άμέσως θά θαυμάσης.

Θ. Χ οντζούμης
36 Φ ω νη εν τό λ ιπ ό ν

μ .ς— τ
Α ίκ.

V — . μ . . ' 
Σ βορώ νου

38 Ποραμις

+  =  σύμφωνον
. +  · =  σύνδεσμος

=  νησί Κυκλάδων I 
. . .  +  . . .  =  'Ελληνική πόλι?| 

=  Μηρυκαστικόν 
Καθέτως κράτος τής Ευρώπη;!

Άτ&ίζ |
39. Α ίν ιγ μ α

Είμαι δρος τής Ελλάδος 
μά αν μοΰ βγάλης τά κεφαί 
καί άλλάξης τήν ούρα 
Μή καθήσης πολλή ώρα 
μήπως σ’ εΰρη καμμιά ζάλη | 
καί τήν πάθης γιά καλά.

Ξαν&ός Άϋ·ηναΐος I

40. Π οραμί;
+

. +  ·
. . + · ·

. . .  +  · ■ ·
1.—Σύμφωνον 2 .—Μέρος 

προσώπου. 3 .—Κράτος τής i 
ρώπης. 1.—Ποταμός τής Γαλλίοί 

Καθέτως Κράτος τής Άοία, 
Β. Ά λιβέρτη;


