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θά έχετε βέβαια άκούσει νά μιλάνε 

γιά τήν Οίκοκυρική Σχολή που είναι 
ρωστή με τήν ονομασία Χαροκόπειος 
Οίκοκυρική Σχολή και χρωστάει το δνο- 
μάτης στδν άείμνηστο εύεργέτη ΙΙαναγή 
Χαροκόπο. *0 μεγάλος αύτδς ευεργέ
της έπρέσβευε δτι ή μόρφωσις μιάς νέας 
είναι έλλιπής άν δέν έχει γνώσεις οΐ- 
«οκυρικής γ ι’ αύτδ είχε τήν ωραία εμ- 
πνευσι νά προσφέρη στδν τόπο του τδ 
χρήσιμο αύτδ ίδρυμα.

'Η Χαροκόπειος Οίκοκυρική Σχολή 
ευρίσκεται στήν Καλλιθέα (στάσις Χ α
ροκόπου) καί στεγάζεται σέ δικό της ώ- 
ραιότατο κτίριο κτισμένο μέ δλους τούς 
ορούς τής ύγιεινής.

Στή Χαροκόπειο Σχολή πηγαίνουν 
ιά κορίτσια πού θέλουν νά μάθουν οίκο- 
κυρική και άφοΰ φοιτήσουν μέσα έκεΐ 
μερικά χρόνια βγαίνουν πρώτης τάξεως 
νοικοκυρές. Μαθαίνουν ραπτική, μαγει
ρική, ζαχαροπλαστική, πώς θά διευθύ
νουν ενα σπίτι, πώς νά δέχωνται, πώς 
νά περιποιούνται. Γιά νά έξασκοϋνται 
δέ σ$ δλα αύτά οί μαθήτριες διοργανώ- 
νουν κάθε τόσο δεξιώσεις και προσκαλοΰν 
τις διδασκάλισσές των εί'τε σέ γεύμα είτε

σέ τσάϊ δπου δέν προσφέρεται τίποτε πού 
νά μήν έχη έτοιμασθή άπδ τίς ίδιες.

Ή Χαρακόπειος Οίκοκυρική Σχολή 
είναι άπδ τά χρησιμώτερα ιδρύματα τοΰ 
τόπου μας, γιατί δέν άρκει νά μαθαίνη 
μία νέα γαλλικά, άγγλικά, μουσική.

Τδ πρώτιστο είναι νά γείνη καλή νοι
κοκυρά νά ξέρη νά δι-ευθύνη άργότερα 
τδ σπίτι της, πράγμα πού θά συντελέση 
στδ νά κάμη μ ι ά  οικογένεια ευτυχισμένη.

Μάς έτυχε πολλές φορές νά έπισκε- 
φθούμε τήν Χαρακόπειο Σχολή καί έ- 
θαυμάσαμε τήν καλή λειτουργία της, έ- 
καμαρώσαμε τίς νοικοκυροΰλες πού εί
δαμε έκεΐ μέσα.

Τήν διεύθυνσιν της Σχολής έχει ή 
Κα Δημητριάδη πού έσπούδασε είδικώς 
στήν ’Αμερική, στδν τόπο αύτδ πού τά 
τής οίκοκυρικής βρίσκονται στδ πιο έξε- 
λιγμένοστάδιον.

ΙΙλήν τής Κας Δημητριάδη είς τήν 
Οίκοκυρικήν Σχολήν Χαροκόπου διδά
σκουν καί οί διαπρεπέστεροι τών καθη
γητών, μεταξύ τών οποίων η έκλεκτή 
συνεργάτις μας Κα Σοφία Μαυροειδή 
Παπαδάκη, ή Δίς Μερόπη Ένυάλη, ή 
Κα Δούκα, Δίς Σδρίν καί άλλαι.



Κ Ν Τ Υ  Η Ο. y  κ  ι  a

ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

«Μιά φορά « ι ’ έναν καιρό...»
Τήν τρεμουλιαστή καί γέρικη φράσι, τρβμου- 

λιαστή καί γέρικη βίναι ή φωνίτσα ποΰ τή λεει.. 
Πόσο γλυκά όμως άντηχεϊ γιά  τά παιδάκια πού 
περιμένουν ανυπόμονα ν ακούσουν τό  παραμύ
θ ι..!! Μέ πόση χαρά βλέπουν τή γιαγιά ποΰ κά
θετα ι στή μεγάλη πολυθρόνα δίπλα στο τζάκι^ 
«α ί άρχινάει τή μαγική φράσι, σέρνοντας τή 
λεπτή φωνή της:

«Μιά φορά κ ι ’ έναν καιρό... < ,
ΑΙώνια άντηχοΰν αύτά τά λόγια: Θά άκουγων- 

ται βέβαια άφ ' ότου στόν κόσμο τούτον ύπάρ- 
χουν γιαγιάδες καί παιδάκια··· t

Τά χρόνια δμως δέν τάχουν γεράσει... Παντα 
φέρνουν τήν ίδια χαρά, καί τό ίδιο ευτυχισμένο 
χαμόγελο σ' ένα ζωηρό παιδικό προσωπακι...

«Μιά φορά. . κ ι ’ έναν καιρό...
Τό παιδάκι εγκαταλείπει παιχνίδια καί φίλους 

τρέχει καί κάθεται στά πόδια τής γιαγ ιάς, και 
μέ άνοιχτό στόμα, ακούει τό παραμύθι... Μπρο
στά στά λαμπερά του μάτια, π ερ νά ε ιμ ιά  φω 
τεινή ταινία . “Οταν γιά πρώτη φορά άκούβι τή 
Σταχτοπούτα, καί τήν Πεντάμορφη μένει σάν 
θαμπωμένο. ΚΪναι γιά κείνο μία αποκάλυψις, 
ένας άγνωστος κόσμος πού ποτέ ώς τώρα δέν 
είχε γνωρίσει καί πού ασυναίσθητα ζητούσε.

Σιγά σιγά συνειθ ίζει, ατό  μαγεμένο παλάτι, 
στή βασιλοπούλα πού τοΰ χαμογελάει, στή ve- 
ράϊδα πού μέ τό χρυσό ραβδί της, χτίζει πα
λάτια στό βασιλόπουλο πούσκοτώνει τό Δράκο...

"Ολη η φαντασμαγορία άπ’ τις χίλιες καί μια 
νύχτες, περνάει μηρός άπ ’τά μάτια τοΰ παιδιού, 
κ ι’ αχόρταγο ζητάει άπ ’ τή γιαγιά... κ ι’ άλλο 
άκόμα παραμύθι... Ή  γιαγιά προσπαθεί τότε 
κάτι άκόμα νά θυμηθή... Καμμιά παληά άνά- 
μνησι αποκοιμισμένη μέσα στό μυαλό της ξυ
πνάει σιγά σιγά κ ι’ έρχεται νά ^προστεθή στό 
Λαραμϋθι... ,

Μά καί δταν πιά δέν έχει τίποτε καινούργιο 
•νά πή στά παιδιά, ή καϋμένη ή Γ ιαγιά ξαναρ
χ ίζει τό Κοντορεβιθούλη καί τήν Κόκκινοσκου- 
φίτσα. Τό παιδάκι όμως δέν θυμώνει. Δέν 
«Ινα ι πιά τό καινούργιο πού τό έλκύει. Τώρα 
ξέρει τ ί έρχεται κατοπινά, ξέρει τί περιμένει 
τόν ηρώα, ή τήν ήρωΐδα τοΰ παραμυθιού.

Ή  παραμικρή λεπτομέρεια δέν τού διαφεύγει. 
Καί ας μήν τολμήση κανένας ν ’ άλλάξη τό ελά
χιστο. Τό μικρούλη θυμώνει, επεμβαίνει, διορ
θώ νει καί τόν βάζει στή θέση του. _ -

Ή  φαντασία του τρέχει... ηετάει... Τό παιδακι 
θέλει νά  δώση ψυχή στό παραμύθι. Τό μυαλου- 
δάκι του δουλβύ«>ι... Σιγά σ ιγ ά  νομίζει πώς ε ίνα ι 
αύ τό  τό ίδιο τό χαριτωμένο Βασιλόπουλο, η 
ή Σταχτοπούτα. Στήν άρχή τό φαντάζεται, υστέ
ρα τό πιστεύει απόλυτα... Καί μέ πόση πβρηφά· 
veiu ακούει τή διήγησι τής γιαγιάς.

Μά γιατί άραγε τό παιδί έχει τόση αγάπη στό 
παραμύθι;

ΥΠΟ Κ. Ε ΛΕΝ Η Ν  ΣΙΦ Ν ΛΙΟ Τ

Γιατί χρόνια τώρα, έξακολουθβΤ αυτή η λα* 
τρεία καί ό θαυμασμός;

"Ισως ό κόσμος μέ τό θόρυβο καί τις μηχανβς 
του, μέ τήν καθημερινή τού πραγματικότητα 
καί μονοτονία—ίσως νά φαίνετα ι πολυ στενός— 
πολύ κλεισμένος... γ ιά  τήν ελεύθερη φαντασία 
τού παιδιού. _ .

Καί τί β ίναι άραγε μιά φαντασία παιδιού, 
τοΰ παιδιού πού δέ νοιώθβι τις κακίες τής ζοιης, 
τό συμφέρον καί την άσυνειδησια τών ανθρώ· 
πων; "Οταν τό παιδάκι, ποΰ δέν καταλαμβαίνει 
τ ί συμβαίνει γύρω του, πού δλα τού φαίνονται 
μπερδεμένα, σκοτεινά δταν τό παιδάκι μένει 
σιωπηλό καί σκέπτεται ποιός ξερβι τ ί πλέκει με 
τή μικρή φαντασία του, τί τριγυρνάει μέσα στο 
μυαλό του! . ; ,

Ε ίνε εικόνες άπ’ τόν ούράνιο κόσμο, ojiou 
βρισκόταν πρίν άκόμα γεννηθή, εκείνες _ποϊ 
μοιάζουν τά χρυσά όνειρα πού βλέπει στόν υπνο 
του, ή τό μαγικό παραμύθι; Καί όμως ό κόσμος, 
ή ζο>ή, τοϋ παρουσιάζουν τόσα καί τόσα  ιτιά 
πράγματα πού κινούν τήν πβριέργειά του. Οι 
αισθήσεις στό παιδί ε ίνα ι τρομερά ζωηρές μ ι 
τό κάθε τι τις κέντα ... Αισθάνεται πολυ πε
ρισσότερο άπ’ δτι σκέπτεται...

*Η φαντασία τοΰ παιδιοΰ θέλει στρωμαϊ» 
πιό ψηλά, πιό λαμπερά ά τ ’ τή φτωχή μας πραγ
ματικότητα. ι λ .

Κι* έτσι αγκαλιάζει μέ στοργή το παραμύθι, 
τό παραμύθι πού τού ανοίγει διάπλατα τις πορ· 
τες ένός νέου κόσμου, ενός κόσμου απο σμα
ράγδια καί μαργαριτάρια άπό παλάτια καί «εμ
βόλια, άπό Βασιλοπούλες καί Νεράιδες, απο 
Δράκους καί χαριτωμένα Βασιλόπουλά.

’έΤΙνέκδο ϊα
έΤΓρονοητικόζης

Κ άπο ιος  ερώτησε τον Σωκράτη, γιατί l· 
βημάτιζε ετσι άδ ιακόπω ς ώς την νύχια.

— Προετοιμάζω ετσι, γιά τό γεϋμα μου, 
άπήντησε δ Σωκράτης , τό καλλίτερο φα
γητό: την δρεξι. ί

r3 i  ώρα τοϋ χ>εύμαιο{
Έρώτησαν τον Διογένη πο ια  εϊναι ή χα· 

ταλληλοτέρα ώρα γιά νά γενματ ίζη  καν«ί 
κ ι ’ εκείνος άπήντησε.

— *Αν ε ίσα ι πλούσιος δταν §έλεις, β* 
είσα ι πτωχός δταν μπορείς .

Ο ΦΑΝΗ2 ΪΤΟ ΜΟΥ2ΒΙΟ*
Αύτά τά ώραϊα μαχαιράκια Φάσαν βέβαια άπό 

τάφο ανδρικό, θεία. Καί τί πολύτιμα ! ’Ασφαλώς 
θάναι βασιλικά !

—Δέν έχεις άδικο, Φάνη. Ε ίνα ι τά μικρά σπα
θιά πού μας περιγράφει ό "Ομηρος πώς τά φο
ρούσαν στή ζώνη τους οί βασιληάδες.

—Καί πού παρά λίγο νά τό τραβήξη ό Ά χιλ- 
λεΰς κα ί νά σκοτώση τόν ’Αγαμέμνωνα όταν μά
λωσαν γιά τή Βρυσηΐδα !

—Πολύ ω ρ α ία ! κύτταξε τώρα τήν εξαιρετική 
τέχνη τους ! Ά πάνω  στόν μπροΰτζο είνα ι κολλη
μένα κομμάτια άπό χρυσό, άοήμι καί ήλεκτρο, 
πού μέ τήν εναλλαγή τών χρωμάτων τους κάνουν 
τις διάφορες μορφές πού βλέπβΐί. Ή  τέχνη αύτή 
λέγεται έμπαιστική, Φάνη, καί ήταν πολύ ανε
πτυγμένη τή Μυκηναϊκή εποχή. Τί μορφές δια
κρίνεις άπάνω ;

—Πέντε άνδρες οπλισμένους μ’ άσπίδα καί δόρυ 
πού κυνηγούν λιοντάρια καί στήν άλλη πλευρά 
ένα λιοντάρι κυνηγά κάτι άλλα περίεργα ζώα.

—Είναι άντιλόπες. Κύτταξε καί τό άλλο εδώ. 
Παριστάνει τόν ποταμό Νείλο, μέ τά ψάρια του 
καί τά ώραϊα λουλούδια του τούς λωτούς. Βλέ
πεις πόση δουλειά καί πόση τέχνη γιά νά στο- 
λισθή ένα μαχαιράκι ; Κ ι’ έτερναν τά βέματά 
τους άπ’ τή ζωή τους.^Παριστοΰσαν τά γλέντια 
τους, τά κυνήγια του;, τούς πολέμους πού κάναν 
μεταξύ τους καί τήν ωραία φύσι πού τούς τριγύ
ριζε καί πού τήν ήξεραν 
τόσο καλά. Δές έδώ πέρα 
αύτό τό βάζο. Παριστάνει 
τήν πολιορκία μιας άκρο- 
πόλειος, καί τούτα δώ τά 
χρυσά ποτήρια πού βλέ
πεις δίνουν δυό χαριτωμέ
νες σκηνές άπό τήν άγρο- 
τική ζωή. Μιά άγρια καί 
μιά ήμερη. Στό ένα πιά
νουν μέσα στά δίχτυα ταύ
ρους καί τά καϋμένα τά 
ζώα τρέχουν άπό δώ κι ’ 
άπό κβϊ νά σωθούν. ‘Ένα 
όμως μέσα στό δίχτυ πια- 
ομένο πιά, μάς δείχνει μέ 
τό κουρελιασμένο σώμα 
του τήν άγωνία ίου. Στό 
δεύτερο ποτήρι, πού ε ίνα ι 
άσφαλώς ταίρι τοϋ προιτου 
τά βώδια βόσκουν ήρεμα 
μέσα στή γαλήνια καί 

πλούσια φύσι τά δυό μά
λιστα έχουν γυρίσει τά 
κεφάλια τους κοντά κοντά 
» ’ ένα άλλο μυρίζεται τόν

άέρα κ ι ’ έρχεται στή συντροφιά τους. Είδες τ ί 
ωραία άντιγρα^ή τής άγροτικής ζωής ;

—Στις Μυκήνες τά βρήκαν κ ι1 αύτά, θε ία ;
—Ό χι, παιδί μου, Αύτά τά βρήκαν στό Βα

φείο, σ’ ένα μέρος κοντά στή Σπάρτη. Μά ε ί
ναι τής ίδ ιας εποχής. Λένε μάλιστα πώς η τά- 
χαν κλέψβι οί ’Αχαιοί άπό τήν Κρήτη ή τάχαν 
κάνει Κρητικοί τεχνίτες πού ήρθαν έδώ στήν 
'Ελλάδα.

Πιό πέρα ένα βάζο πήλινο, μεγάλο, κίνησε 
τήν προσοχή τοϋ Φάνη. t

— Κύταξε, θεία, μιά σειρά πολεμιστές απανω 
σ' αύτό τό βάζο!

— Ε ίνα ι Μυκηναϊκό, καί. ε ίνα ι σπουδαίο 
άκριβώς γ ι’ αυτή τή διακόσμησί του. Ε ίναι τό 
μόνο βάζο αύτής τή ; εποχής πού εχει άνθρω- 
πινβς μορφές. Συνήθως τά βάζα ε ίνα ι στολι
σμένα μέ ζώα, χταπόδια, φυτά, λουλούδια δπως 
τοΰ τα έδώ. Αύτό κάνει έξαίρεσι. Τούς ανθρώ
πους τούς παρίσταναν στις τοιχογραφίες. Κυτα- 
ξε δο*) ιιερικές πού σώθηκαν.

— Μιά γυναίκα μ' ένα μικρό φόρεμα περπατα 
κρατώντας ένα κουτί κλειστό- καί δώ δυό άλλες 
όδηγοϋν ένα άρμα.

*Στό προηγούμενο φύλλο μπήκε κατα /.α&ος (ος 
τίτλος <Ό Φ.ίνης γύρω άπό τήν Ά κρόπολι 
άπρεπε να μπή  «Ό  Φάνης οτο Μονσεΐο*.

Α πό τούς Μ υκηνα ϊκ ούς ΰ η ν α ν ρ ο ύ ς



— Πηγαίνουν σέ Ιερή πομπή, Φανη. Κύτταξε 
πώς, ε ίνα ι τά δένδρα «πάνω  τους. Έ να  σχέδιο 
στρογγυλό σκιασμένο κάνει τό δένδρο· τό βλέπεις;

— Τί περίεργο! ένφ  στα χρυσά ποτήρια τοΰ 
Βαφειοϋ είνα ι τόσο φυσικά.

— Αυτή ε ίνα ι Κρητική τέχνη είπαμε' και 
στήν Κρήτη παρίσταναν τή φύσι ολοζώντανη, 
μέ ελευθερία καί κίνησι ένφ  στις Μυκήνες, πού 
άπό κεΐ πήραν τόν πολιτισμό τους, άρχισαν νά 
τήν «σχηματοποιούν», δηλαδή νά τή βάζουν γιά 
διακόσμησι στά εργα τους μ' ενα ώοισμένο σχή
μα πού παρίστανε τό φυσικό. _ >

Έ ξα φ να  ό Φάνης πετάχτηκε άπό τήν θεσι 
του στήν άλλη άκρη τής αίθουσας.

— Τί έπαθες Φάνη;
— Θεία, ό θρόνος τοϋ Μίνωος... Τί θέλει έδώ; 

Έ γώ  τόν είδα στήν Κνωσσό μέσα στό ανάκτο
ρό του πρίν φύγω άκά τήν Κρήιη. Πότε τόν 
έφεραν έδώ; Μάς τόν πήραν!

— Μήν άνησυχεΐς, Φάνη μου. Ό  αληθινός 
θρόνος τού Μίνωος βρίσκεται στήν πατρίδα σου 
στήν Κρήτη. Έδώ ε ίνα ι αντίγραφο, καί τούτη 
έδώ ή βιτρίνα πού βλέπεις ε ίνα ι γεμάτη άπό 
άντίγραφα κρητικών έργων τέχνης.^ Νά ή θεά 
τών φειδιών! νά ή -ίατσίκα πού ΰηλάζει τά παι
διά της, νά ό περίφημος άκροβάτης!^ Μά τί τά 
θέλουμε τώρα τά ψεύτικα. Αύτά τάχουν έδώ 
για τί δέν μποροΰν νήίχουν τ’ αληθινά καί γιατί 
ε ϊνα ι άπαραίτητο νά έχουν κάτι τί άπ ’ τή̂  Μη- 
νω'ίκή έποχή πού δπως σοΰ είπα συνέχεια της 
καί δικό της παιδί ε ίνα ι ή Μυκηναϊκή τέχνη. 
Αύτά ταχείς δει στήν Κνωσσό καί στό Μου
σείο τοΰ 'Ηρακλείου.

— Ναί, θείτσα, πήγαμε με τά σχολείο. Ό  
δάσκαλος μά; τά εξήγησε. Μά εγώ θέλω νά τά 
δοΰμε μαζύ κ ι’ αύτά ... 2έ λίγο καιρό πού θά 
φύγω  γιά τήν Κρήτη θάρθης καί σύ μαζύ μου 
νά μοΰ τά δείξης καλά όπω; καί τοΰτα.

— Μέ μεγάλη μου εύ^αρίστησι, Φάνη, θά ξα- 
ναϊδώ τό παλάτι τοΰ Μίνωος μαζύ σου... Πάμε 
Πάμε τώρα στή διπλανή αίθουσα.

ΣΟΦΙΑ ΜΛΥΡΟΕΙΔΗ ΠΑΠΑΔΑΚΙ

Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ

3£/ίρεζη η ΖΚαδήκον;
Σάς αρέσει, μικροί μου φ ίλοι, νά σκέπτεσθε; 

Ε μένα  μ’ αρέσει τρομερά. Βρίσκω πώς ό άνθρω
πος πού σκέπιβται άντιχρύζει τή ζωή μέ περισ
σότερα εφόδια. Δέν άφήνεται έρμαιον τών περι
στάσεων. ’Αντιμετωπίζει εύκολώτερα τίς δυστυ
χίες. Καί βλέπει τόν κόσμο μέ διαφορετικά εντε> 
λώς μάτια. Γ ι’ αύτούς όλους τούς λόγους μοΰ 
αρέσει νά σκέπτωμαι. Μέ τήν σχέψι καταλήγω 
στήν φιλοσοφία καί αίσθάνομαι νά γίνωμαι ενας 
ξεχωριστός άνθρωπος καί νά ζώ μιά ζωή πού 
δέν ε ίνε  καί τόσο βασανισμένη καί μελαγχολική 
δσο θέλουν νά τήν παραστήσουν οί κλαψιάρι- 
δες ποιητάκιδες τής έποχή; μας.

Δέχεσθε λοιπόν νά σκεπιώμεθα μαζύ στήν 
στήλη αύτή; Έ γώ  θά σάς γράφω τίς σκέψεις 
πού μοΰ προκαλοΰν διάφορα επεισόδια άπ ’ αύ
τά πού συμβαίνουν γύρω μας καί σεις θά μοΰ 
απαντάτε όταν έχετε άπορίες ή θά μοΰ λέγετε

τίς δικές σας σκέψεις πού έγώ θά δημοσιεύω 
δταν τίς βρίσκω λογικές. Έ τ σ ι  άνταλάσσοντε; 
τίς σκέψεις μας θά βγάζωμε τά on θ α συμπερά
σματα, γιατί καθώς θά ξεύρετε βέβαια από την 
συζήτησι καί άπό τίς αντιθέσεις βγαίνει η αλή
θεια . Μά αύ ;ό ε ίνα ι άλλο θέμα, επί τοΰ οποίον 
θά σκεφθοΰμε κάποτε. Έ νφ  τωρα με τήν μιχρα 
μου αύτή εισαγωγή κινδυνεύω νά εξαντλήσω 
τόν χώρο πού μοΰ παρεχώρησαν χωρίς νά μπω 
στό θέμα μου. ,

Καί ξεύρετε ποιό είνα ι τό σημερινό μου θεμα; 
Διάβασα κάπου αύτές τίς μέρες π ώ ; στόν Πει
ραιά έγινε μιά μεγάλη εορτή, κατά τήν όποιαν 
έμοίρασαν διάφορα φορεματάκκ* σέ φτώχιά παι
διά. Ε! πώ ; σά ; φαίνετα ι; Ωραία έοριή ε;  ̂Δυ
στυχώς όμως έγώ δέν συμφωνώ μαζύ σας., ’Βγω 
τέτοιες εορτές τίς βρίσκω κακές, ψυχρές κι άνα- 
ποδες. Ό π ω ς  κακές ε ίνα ικ α ί οί̂  δημοσιεύσει; 
εκείνες πού βλέπουμε συχνά στις εφημερίδες: 

«Ό  κύριος Άγαθόπουλος προσέφερε γενναίο- 
δώρως δραχμάς δέκα διό τήν άπορον οικογένειαν 
Πολυδαρμένου». , ί

Αύτό, παιδιά μου, δέν λέγεται φιλανθρωπία. 
Ή  ίδική μου σκέψις τό ονομάζει, ματαιοδοξιαι 
έπίδειξι, διαφήμισι, ταπείνωσι, έξευτελισμό αν 
θέλετε, δχι δμως καί φ ιλανθρωπία.

Γιά σκεφθήτε τά φτωχά αύτά παιδάκια που 
τά μάζεψαν μέσα σέ*μιά αίθουσα κι’ άνάμεα» 
σέ καλοντυμένους κυρίους καί κυρίες γιά νά Μ 
ταπεινώσουν καί νά τά έξευτελισουν δινονιαζ 
τους ενα φόρεμα.Τί είδους άξιοπρέπεια μπορείς 
νά διδάξη; σέ ένα παιδάκι δ ια ν τό μαθαίνει; 
σύ ό ίδιος νά γ ίνετα ι ζήεουλα; καί ν ’ άηλών  ̂
τό χέρι νά πάρτ) τήν έλεημοσύνη πού^ καταδεχε- 
σαι τάχα νά τοΰ προσφέρης; Γιά νά μπορεοϋ 
ενα παιδί νά γίνγι καλός πολίτης καί χρήσιμο; 
στήν κοινωνία πρέπει πρώτα νά άποκτησο χσρα- 
κτήρα. Νά έχη άξιοπρέπεια, ύψηλοφροσύνη, υκε· 
ρηφάνεια. Πώς όμως θά τ ’ απόκτηση ολα αυια, 
δταν μικρό, τρυφερό, πλασματάκι άκόμη τό τα- 
πεινώνπς δημοσίως;Τό έμπνέομε μέ μια παθητική 
δουλοφροσύνη. Τό διδάσκουμε πώς αν έχει κά
ποιο δικαίωμα σ ιή  ζωή, τό χρωστά σ’ β μάς το»; 
πλούσιους πού καταδεχόμαστε νά τό έλεήσουμε. 
Ά ν  δμως σκεφθοΰμε περισσότερο άκόμη βα 
δοΰμε δτι γιά τόν εύεργετοΰντα μιά τέτοια 
πράξι δέν δείχνει πραγματική φιλανθρωπία 
άλλά ματαιοδοξία. "Ενας πραγματικά φιλάνθρω
πος δέν διαφημίζεται. Μά θά μοΰ πήτε ίσα); 
αν παύσουν αύτές οί επιδείξεις τί θά γίνουν οι 
Φ τ ω χ ο ί;  Κι’ ε ίνα ι μήπως δύσκολο νά τούς βοη
θούμε χωρίς διαφήμισι ; Μήμως δέν ήταν δυνα
τό νά σταλοΰ/ αύτά τά φορέματα στά σπίτια 
τών φτωχών παιδιών χωρίς μάλιστα να αναφέ
ρουν ούτε ποιός τούς τά στέλλει; Έ τσ ι πρεπει 
νά γίνεται ή άληθινή φιλανθρωπία. Να μήν 
γνωρίζη κάν ό ευεργετούμενος τόν εύεργέτη 
του. Διότι ή δική μου σκέψις μοΰ λέγει πώς η 
φ ιλανθρωπία δέν πρέπει νά θεωρείτα ι αρετή- 
Ε ίναι άπλούστατα ένα καθήκον στοιχειώδες 
τοΰ ανθρώπου πρός τόν άνθρωπον. ’Εσείς η 
λέτε ; Έ γώ  νομίζω πώς έτσι ε ίν α ι , ή μάλλον 
ετσι πρέπει νά είνα ι. ΦΙΓΚΑΡΩ

Υ . Γ. Δέχομαι ευχαρίστως κάθε συζήτησι με 
τούς μικρούς μου άναγνώστας, στους όποιο»; 
θ ’ άπαντώ σ ’ αύτή τήν στήλη. Φ.

ΙΑ ΝΑ ΔΙΑΙΚΕΔΛΖΙ 
1  ΝΑ ΜΟΡΦΟΝΕΣΤ£

31 ώς νά κόβετε τον σωάρ- 
yo μέσα ατό μιπουκάλι

Παρουσιάζετε στούς φίλους σας μιά μπου- 
χάλα αδειανή, στής οποίας τόν φελλό στε
ρεώνετε ενα σπάγγο μέ τέτοιο τρόπο, ώστε 
νά κρέμεται ό σπάγγος μέσα στήν μπου
κάλα. (μπορείτε νά τό επιτύχετε μέ τή βοή
θεια μίας καρφίτσας, τήν οποία γυρίζετε 
λίγο άφοΰ τήν καρφώσετε στό άπό κάτω 
μέρος τοϋ φελλοϋ). Γιά νά στέκεται ίσιος δ 
σπάγγος δένετε στήν άκρη έ'να κουμπί υπο
δημάτων ή κάτι άλλο, ώστε νά έχη κάποιο 
βάρος. Τότε προτείνετε στή συντροφιά νά 
κόψη τόν σπάγγο χωρίς νά έγγίση οΰτε αυ
τόν οΰτε τήν μπουκάλα καί γιά νά μή νο
μίσουν οτι θά κάμετε ζαβολιά βουλώνετε 
τό φελλό και μέ βουλοκέρι.

Πέρνετε τότε τήν μπουκάλα πηγαίνετε 
σ’ ενα άλλο δωμάτιο καί σέ λίγο εμφανί
ζεστε μέ τόν σπάγγο κομμένο χωρίς φυσικά 
νά εχετε έγγίσει τόν φελλό, ό όποιος εξα
κολουθεί νά είναι σφραγισμένος μέ βουλο
κέρι.

’Ιδού πώς τό επιτυγχάνετε. Γ ιάνά κάνετε 
αυτό τό πείραμα θά διαλέξετε ημέρα μέ ήλιο 
καί τήν ώρα πού πηγαίνετε στό άλλο δω
μάτιο εχετε έ'να φακό, μέ τή βοήθεια τοΰ 
όποιου συγκεντρώνετε τίς αχτίδες τοϋ ήλίου 
πάνω στόν σπάγγο διά μέσου τής μπουκάλας 
καί μέ αύτό τόν τρόπο ό σπάγγος καίγεται 
καί-κόβεται.

Διαλέξετε έ'να σπάγγο λιγάκι μεταχειρι
σμένο γιά νά καή πιό γρήγορα καί μπου
κάλι άπό λευκό γυαλί, γιατί αύτό είναι πιό 
διαφανές.

φωνή ωού βωά}ει γυαλιά
Κτυπήσετε μέ τό δάκτυλό σας έ'να λεπτό 

κρυστάλλινο ποτήρι, τό όποιον κρατάτε άπό 
τό πόδι καί θά Ιδήτε δτι κάνει έ'να ήχο αρ
κετά δυνατό. Πλησιάσετε τό ποτήρι στό 
στόμα σας καί φωνάξετε δσο μπορείτε δυ
νατά μία νότα, πάντα τήν ίδια .Οί παλμικές 
δονήσεις μεγαλώνουν καί τό ποτήρι σέ μιά 
ωρισμένη σιγμή γίνεται θρύψαλο.

Τό πείραμα αύτό τό έκανε τακτικά στά 
«τραπέζια πού τόν καλοϋσαν ό περίφημος

μπάσος Λαμπλάς. Έ τσ ι κάθε γεΰμα πού 
έδίδετο πρός τιμήν του έστοίχιζε τή θυσία 
3-4 ποτηριών, γιατί τοΰ έζητοΰσαν τακτικά 
νά κάνη αύτό τό πείραμα.

ωρώτη συγκοινω νία
Οί περισσότεροι βεβαίως ξεΰρετε πότε 

εμφανίσθηκαν οί πρώτοι σιδηρόδρομοι ta i 
πόσες δυσκολίες είχαν οί πρόγονοί μας δταν 
ειαξείδευαν, άλλά δέν θά φαντάζεσθε δτι 
έ'να ταξειδι έθεωρεϊτο τότε τέτοιος κίνδυνος, 
ώστε αν έπρόκειτο νά διανύση κανείς 
120-150 χιλιόμετρα έκανε τή διαθήκη του 
καί αποχαιρετούσε δλα τά πρόσωπα πού 
αγαπούσε, γιατί ήταν ενδεχόμενο καί νά μή 
γυρίση άπό ένα... τόσο επικίνδυνο ταξειδι. 
Δέν ήταν δμως μόνον τά ταξείδια επικίν
δυνα άκόμη καί νά περνά κανείς τούς δρό
μους μιάς πόλεως μετά τή δύσι τοΰ ήλίου 
έθεωρεϊτο πολύ έπικίνδυνο.

Οί δρόμοι δέν είχαν φώ ια  καί ήσαν γε
μάτοι κακοποιά στοιχεία πού παραφύλαγαν 
νά ληστεύσουν καί νά σκοτώσουν.

Μόνον οί πλούσιοι πού είχαν δικά τους 
αμάξια έβγαιναν δταν ένύχτωνε καί αύτοί 
είχαν μπροστά άπό τ’ αμάξια ανθρώπους 
πού προηγούντο μέ άναμένες δάδες στά 
χέρια γιά νά φωτίζουν τόν δρόμο.

Τά πρώτα αμάξια φάνηκαν τον 16ον 
αιώνα δέν μποροΰμε δέ νά ποΰμε πώς ήσαν 
εξαιρετικώς άναπαυτικά, άλλά δπως δήποτε 
έπροστάτευαν τούς ανθρώπους καί τούς 
έγλύτωναν άπό τό νά περπατούν μέσα στις 
λάσπες.Έπειτα άπό τά πρωτόγονα αμάξια 
έκαμαν τήν έμφάνισί τους τά πρώτα λεωφο ■ 
ρεΐα καί κατά τόν 18ον αίώνα έφθασαν 
στήν Εύρώπη τά πρώτα τράμ άπό τήν Α
μερική. Οί ίδιοκτήται τών λεωφορείων τά 
έπολέμησαν πολύ, γιατί ή σιδερένιες γραμ
μές, πάνω στις όποιες κυλοΰσαν τούς ένο- 
χλοΰσαν πολύ, στά δρομολόγιά τους, άλλά 
ή πρόοδος δέν μπορεί ποτέ νά γυρίση πρός 
τά πίσω κι’ έ'τσι ή Ιξέλιξις εσυνέχισε τόν 
κανονικό της δρόμο. Εφθάσαμε στους σι
δηροδρόμους, στά υπόγεια τραίνα καί ή πα- 
ληά έποχή τοΰ λεωφορείου μέ τ’ άλογα φα ί
νεται σάν έ'να δνειρο πού ποτέ δέν υπήρξε.



Τ ά  ω α ι ρ ν ί  δ ι α  ζ ή ς  f f i i j n g
"Ολα αυτά ποΰ θά ακούσετε πάρα κάτω 

συνέβησαν γιατί ή Λιλή ήταν πολύ κακιά 
μέ τά παιγνίδια της. Είχε παιγνίδια άλλο 
τίποτα, άλλά τά κακομεταχειριζότανε τόσο 
πολυ, ώστε ενα βράδυ πού ή Λιλή είχε πάει 
στήν κάμαρα τοΰ μπάνιου γιά νά πλυθή πρίν 
κοιμηθή, μαζεύτηκαν δλα μαζύ καί αποφά
σισαν νά κάμουνε σΰσκεψι γιά νά δοΰν τί 
έπρεπε νά γίνη.

—Αύτό είναι ανυπόφορο, είπε έ'να λουσ- 
τράτο κόκκινο πατίνι δέν μάς προσέχει κα
θόλου, μόλις τελειώσει μαζΰ μου, μέ πετάει 
σέ μιά γωνιά καί μέ τέτοιο τρόπο πού λίγο 
άκόμη καί θά σπάσουν τά χερούλια μου.

—Ά μ έγώ, τί νά πώ, διαμαρτύρεται ένας 
χαρταετός ! Χθές ήμουνα καινούριος καί σή
μερα κυττάξετε τά χάλια μου !

—Αύτό δέν είναι τίποτα έπενέβη έ'να χαρι
τωμένο καραβάκι, φαντασθήτε δτι εμένα μ’ 
έπρόσβαλε, μοΰ είπε πώς δέν αξίζω τίποτα, 
καί γιατί, γιατί δέν εννοώ νά γίνω ρεζίλι, 
αρμενίζοντας μέσα στό μπάνιο. “Ας μ’ έρ- 
ριχνε σέ καμμιά λίμνη καί ί^ά'βλεπε !

—Κι’ έμεΐς, κι’ έμεΐς τί νά ποΰμε φώνα
ξαν άπό μιά γωνιά μιά κούκλα καί μιά μαλ
λιαρή άρκουδίτσα κάνουμε δτι μποροΰμε γιά 
νά τήν διασκεδάσουμε κ ι’ εκείνη άπό τή μιά 
στιγμή στήν άλλη μάς βαρυέται καί μάς πε
τάει δπου βρή. Λοιπόν σάς λέμε δτι πρέ
πει νά τιμωρη{>ή !

—Θαυμασία ιδέα φωνάζει έ'να αυτοκίνη
το μέ πεντάλια, κι’ έγώ μάλιστα προτείνω 
τό καθένα άπό μάς νά τής σκαρώση άπό 
μιά φάρσα ’Εγώ παραδείγματος χάριν δταν 
ξανανέβη έπάνω μου θά πάρω φόρα καί δέν 
θά σταματήσω πιά.

Γέλια κι’ άλλαλαγμός επακολούθησαν μ’ 
αύτή την ιδέα, άλλά έξαφνα ή πόρτα ανοί
γει, ή Λιλή μέ τό νυκτικό της μπαίνει στήν 
κάμαρα καί σταματάει σαστισμένη γιατί τής 
φάνηκε πώς άκουσε κάποιο ψίθυρο.

—’Ιδέα μου θάτανε σκέπτεται, καί γονα

τίζοντας στό κρεββατάκι της κάνει τήν προ
σευχή της καί πέφτει νά κοιμηθή.

—Καλή νύχτα σας, καλή νύχτα σας λένε 
μουρμουριστά τά παιχνίδια αναμεταξύ τουζ, 
αύριο τό πρωΐ τά ξαναλέμε.

*  *  *
Ή  νύχτα πέρασε ήσυχη καί τό ξημέρωμα 

δέν άργησε νάρθ-η.
Ή  Λιλή σηκώθηκε άπό τό κρεββατάχι 

της, πλύθηκε, ντύθηκε, ήπιε τό γάλα της, 
κι’ δταν ή νταντά της τής είπε πώς ήταν 
ώρα νά έτοιμασθή γιά τόν περίπατο, έ'τρεξε ■·. 
νά παραλαβή τό πατίνι ΐης.

Τό κόκκινο πατίνι κόντεψε νά γίνη ακόμη I 
πιό κόκκινο άπό τήν χαρά του.

« Έδώ εΐμαστΒ, σκέφθηκε, έ'φθασε ή ο>·; 
ρα μου νά εκδικηθώ».

Κι’ ενώ ή Λιλή κατέβαινε τρέχοντας τηΑ I 
σκάλα, σέρνοντάς το άπό πίσω της καί !·, 
πώντας το απρόσεκτα σέ κάθε σκαλοπάτι,, , 
τό κόκκινο πατίνι έβραζε μέσα του καί άννΐ 
πομονοΰσε νά αίσθανθή τήν Λιλή σκαρφα
λωμένη άπάνω του.

Ή  νταντά περίμενε κάτω στήν πόρτα, μό
λις έ'φθασε ή Λιλή τήν πήρε άπό τό χέρι, 
διασχίσανε το δρόμο καί σάν φθάσανΕ 
στήν οδόν Ήρώδου τοΰ ’Αττικού, γιά να 
πάνε κατά τό Ζάππειο, τής έδωσε τήν άδεια] 
νάνεβή στό πατίνι της.

Ή  Λιλή δέν περίμενε νά τάκούση δευτερη 
φορά, άφησε βιαστικά τό χέρι τής νταντά; 
της καί μιά καί δυό βρίσκεται άπάνω στ» 
κόκκινο πατίνι.

Ή  ώρα είχε φθάσει. Προτοΰ προφθάοΐ) 
ή Λιλή νά δώση μιά μέ τό πόδι της γιά να 
πάρη φόρα, τό πατίνι σάν τρελλό αρχίζει να 
κυλάη, νά κυλάη μέ τέτοια ταχύτητα, ωστε 
σέ δυο λεπτά ή Λιλή βρίσκεται μέσα στήνΙ 
δενδροστοιχία τοΰ Ζαππείου.

Τ ά παιδάκια πού παίζουν μέ τά κονβα-Ι 
δάκια τους, τρομάζουν καί βάζουν τά κλάμ- 
ματα, ή νταντάδες τά χάνουν κ ι’ άρχίζοιηπ

νά φωνάζουν, ένώ ή νταντά τής Λιλής σάν 
τρελλή τρέχει άπό*πίσω της παρακαλώντας 
την νά σταματήση.

Αυτή τή φορά δέν θά είχε βέβαια καμ- 
μιά άντίρρησι ή Λιλή νά ύπακούση, μήπως 
«μως ήταν στό χέρι της;
, Κρατιέται καί ή ίδια τρομαγμένη άπό τά 
χερούλια τοΰ παιχνιδιού της καί δέν μπορεί 
νά έξηγήση τί είνε αύτό πού κάνει τό πα
τίνι της νά έξακολουθή νά τρέχη σάν δαι

μονισμένο, ένώ αύτή δέν κάνει τίποτα γ ι’ 
«ύώ άλλά τό έλ'αντίον κάνει ό,τι μπορεί γιά 
νά τό σταματήση.

Τό κόκκινο πατίνι δμως άδιαφορεΐ γιά 
δλους αυτούς τούς συλλογισμούς.
• Άπεφάσισε νά έκδικηθή τήν ά'καρδη κυ- 

του καί τίποτα δέν είνε ικανό νά τό κά
μη ν’ άλλάξη ιδέα.

Καί τρέχει καί δόστου τρέχει.

'Η Λιλή δέν αντέχει πιά. Οί μποΰκλες 
της κοντεύουν νά ξεριζωθούν άπό τό κεφα- 
λάκι της, τά ποδ ιράκια της τρέμουν, τά χε
ράκια της έχουν μουδιάσει άπό το σφίξιμο 
έπάνω στά χερούλια.

’Έξαφνα,... π ίφ ! πάφ! πουφ ! καί ή Λιλή 
βρίσκεται ξαπλωμένη φαρδειά πλατειά, ανά
μεσα σέ πασατέμπους καί σέ στραγάλια !

Τί είχε συμβή ; 'Απλούστατα ένώ τό κόκ
κινο πατίνι έστριβε ολοταχώς τήν γωνιά τής 
πλατείας τού Ζαππείου, ένας πλανόδιος 
στραγαλατζής πού βρισκόταν έκεΐ τοΰ κόβει 
τό δρόμο.

Τό πατίνι πού νά σταματήση μέ τήν φόρα 
πού είχε πάρει ! Καί σέ λίγο τό κόκκινο πα
τίνι, ή Λιλή καί δλη ή πραγματεία τοΰ 
στραγαλατζή, βρίσκονται κατάχαμα.

Έν τώ μεταξύ καταφθάνει καί ή νταντά 
τής Λιλής έξω φρενών.’Αναγκάζεται νά πλη- 
ρώση στόν στραγαλατζή γιά τήν καταστρο
φή πού τοϋ έγινε κ ι’ έπειτα ν ’ άρπάξη τήν 
Λιλή άπό τό χέρι καί σέρνοντάς της νά τήν 
φέρη στό σπίτι.

Κα αλαβαίνετε δτι ή Λιλή εκείνο τό βρά
δυ κοιμήθηκε χωρίς νά φάη τό γλύκισμα 
πού υπήρχε συνήθως κάθε Πέμπτη καί κα
ταλαβαίνετε έπίσης τί γέλια καί τί πανζουρ
λισμός έγινε άνάμεσα στά παιχνίδια σάν τό 
πατίνι τούς διηγήθηκε τί είχε σκαρώσει 
στήν κυρά τους:

’3Κ οβφρηοις τώ ν σκυλιών

Τά σκυλιά έχουν πολύ καλή δρασι, άλλά 
έχουν άκόμη πιά καλή δσφρησι, γ ι’ αύτό 
καί άντιλαμβάνονται άμέσως ένα ξένο άπό 
τήν μυρωδιά του πού τούς είναι άγνωστη.

Μόνον άπό τήν ό'σφρησι άναγνωρίζει τό 
σκυλί, γι’ αύτό αν δύναμε τά ροΰχα τοΰ κυ
ρίου του νά τά φορέση ένας ξένος δέν θά 
τόν έκαταλάβαινε δτι είναι ξένος, άλλά θά 
τόν έπερνε γιά τόν κύριό του.

Σέ λίγη ώρα έν τούτοις θά βλέπαμε ξα
φνικά τό σκυλί ν ’ άγριεύη σάν νά καταλά
βαινε διά μιάς δτι είχε γελασθή καί α ν φ  
γιατί τότε μόνον μυρίζοντας πιό βαθι,ά θά 
άντελαμβάνετο δτι έπρόκειτο περί ξένου καί 
δχι περί τοΰ κυρίου του.

Έκ πρώτης δψεως έμπιστεύεται περισσό
τερο στήν δσφρησί του, μά έπειτα βοηθεΐ 
καί ή όρασις καί ανακαλύπτει δτι έγελά- 
στηκε.,. .. -Λ ivro't··*’ ··.

t ,, ■*, ;■ ' , f .
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(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)
—Γιατί παραπονιέσθε, θεία μου, θά προ

τιμούσατε νά βρισκόμεθα άκόμη έκεϊ κάτω 
χωρίς νά ξέρωμε τί νά γίνουμε ;

—Ζωρζέττα, δέν έχω δρεξι γιά αστεία.
—Οΰτε έγώ. σάς βεβαιώ. ’Αλλά ας εξα

κολουθήσω τήν διήγησι μου. Λοιπόν αυτός δ 
νέος πού παρουσιάσθηκε μπροστά μας, ως 
άπο μηχανής θεός, έσπευσε νά μάς^βοηθήση 
ρίχνοντας είναι αλήθεια κάθε τόσο έ'να βλέμ
μα γεμάτο θαυμασμό στήν . . .

—Σέ ποιόν; ρωτάει άνήσυχη ή θειά Χα
λάστρα.

—’Όχι βέβαια σέ μένα, απαντάει ή Ζωρ
ζέττα μέ τό πονηρό της ΰφος, άλλά στήν 
εύμορφη ξαδελφούλα μου.

—Καί γιατί τά'χα οχι καί σέ σένα, δια
μαρτύρεται ή θειά Χαλάστρα; ’Έχεις μανία 
Ζωρζέττα νά ύποβιβάζης τόν εαυτό σου !

—Θεία μου, πρώτη φορά σάς άκοΰω νά 
μοΰ λέτε τέτοια λόγια, καί δέν μπορώ παρά 
νά σάς ευχαριστήσω. Ά λλά  τί τά θέλετε δσο 
καί λίγο μετριόφρων αν είμαι δέν μπορώ 
βέβαια νά φαντασθώ πώς μπορεί κανείς νά 
μέ προσέξη κοντά στήν εύμορφη Λιλιάνα 
μας. Μήν άνησυχήτε δμως, θεία μου, έκαμα 
κ ι’ έγώ τήν φιγούρα μου. *0 άγνωστος κύ
ριος διεσκέδασε πολύ μέ τις κουβέντες μου, 
ένώ λύναμε μαζύ τά γκέμια τοϋ Κένταυρου.

— Πώς, τί τοΰ είπες ;
— "Ω ! τίποτα πού νά μή μπορή νά τ’ ά- 

κούση δλος ό κόσμος.
—Τό έλπίζω !
— Τοΰ μίλησα γιά τόν Κένταυρο, καί γιά 

τά μεγάλα του προτερήματα, τόσο πού βάζω 
στοίχημα πώς θά νόμισε πώς σκεπτόμουν 
νά τοΰ πουλήσω τό άλογό μου. Τέλος πάν
των δταν δλα μπήκαν σέ τάξι, τό πεδίον τής 
μάχης παρουσίαζε μία εικόνα εξαιρετικά 
γραφική. Φαντασθήτε θεία μου, εκεί κάτω 
στό βάθος ή κατάφυτη χαράδρα, δεξιά μας 
ή καταπράσινη χλόη, αριστερά έ'να σύμ
πλεγμα άπό φουντωτά δένδρα, στή μέση τό 
αμαξάκι μας είς τά έξ ών συνετέθη, κοντά

του ή ξαδελφοΰλα μου μισοζωντανη,^ καί 
λίγο παρέκει έ'να συγκινητικό φόντο δ ω
ραίος άγνωστος κι’ έγώ!  ̂ I

— Ζωρζέττα, ξαναρχίζεις τις ανοησίες 
σου!

— Μά, θεία μου, δέν είσθε ποτέ ευχαρι
στημένη, παραπονιέσθε συνήθως πώς f| 
ποίησις μέ άφίνει απαθή, καί γιά μιά cpoQfl 
πού προσπαθώ γι’ έγώ, νά σάς ευχαριστηθώ 
καί νά σάς παρουσιάσω δλη τήν ποιητικο- 
τητα τής καταστάσεως μέ κατηγορείτε πω; 
δέν είμαι σοβαρή.

— ’Έλα, Ζωρζέττα, μή μέ κρατάς διαρ
κώς σέ αγωνία, τί εγεινε λοιπόν δταν ξεζ*· 
ψατε τόν Κένταυρο;

— Τί έγεινε, θεία μου, τόν σηκώσαμε 
είχε πληγώσει ό δύστυχος τό δεξί του πόδι. 
Κι’ έπειδή βέβαια δέν μπορούσαμε νά τόν 
ξαπλώσουμε σ’ ένα φορείο καί νά τόν με· 
ταφέρωμε ώς εδώ, ό εύγενής κύριος τόν 
πήρε άπό τά γκέμια του καί τόν έ'φερε πίσω, 
ξεκαθαρίζοντας κάθε έμπόδιο άπό μπροστά 
του, καί φυσικά κ ι’ άπό μπροστά μας.

— Δέν έ'λεγε τίποτα στό δρόμο;
— ’Όχι θεία μου, οΰτε καν έ'να παρά

πονο! κι’ δμως άσφαλώς ύπέφερε, είναι ο 
καϋμένος τόσο γενναίος!

— Μά γιά ποιόν μιλάς, Ζωρζέττα j
—» Γιά τόν Κένταυρο, βέβαια... νόμιζα-
— Έγώ σέ έρωτώ γιά τόν κύριο., τέλος 

πάντων γι’ αυτόν τόν άγνωστο κύριο...
— "Αί τώρα καταλαβαίνω, θεία μΛ 

’Ά ν  μιλοΰσε ένφ έρχόμεθα στό δρόμο; pi 
βαια, δέν μποροΰσε νά μένη σιωπηλός, δε̂  
θαταν ευγενικό γιά μας. ’Εμείς τόν ακο
λουθούσαμε, ένώ ή Λιλιάνα άκουμποΰοί 
στόν βραχίονα τής Ζωρζέττας σας, τής Ί®· 
ναίας Ζωρζέττας σας, πού έ'δειξε στήν τρα
γική αύτή περιπέτεια πώς είναι ικανή νά « 
βγάλη πέρα θαυμάσια. 'Η Λιλιάνα μπορεί 
νά σάς τό βεβαιώση, καί δ κύριος τό ΪΝ·

— Πώς θά μοΰ τό βεβαιώση ό κύριοί 
μά δέν τόν γνωρίζω, ούτε πρόκειται νά το» 
ιδώ!

— Ναί, θεία μου, θά τόν ίδήτε, δέν μπο
ρείτε νά κάμετε διαφορετικά ’Ή θελε να 
ελΟη μαζύ μας ώς έδώ καί νά μάς παρα- 
8ώση ό ίδιος σέ σάς. Άλλά τοϋ είπα δτι 
θά τρομάζατε νά μας βλέπατε νά γυρίζαμε 
ετσι έν πομπή καί παρατάξει. Τόν παρεκά- 
λεσα νά άναβάλη τήν έπίσκεψί του γι’ αύριο.

— ’Έτσι λοιπόν, έκάλεσες αυτόν τόν ά
γνωστο νέο, παρετήρησε ή θειά Χαλάστρα 
δυσαρεστημένη;

— Ό χι, θεία μυυ, δέν πρόφθασα, γιατί 
προσκαλέσθηκε μόνος του. Τί θέλατε νά 
χάμω; δέν μποροΰσα βέβαια νά τοϋ πώ «τό 
σπίτι μας είναι κλειστό είς τούς άντιπρο- 
σώπους τοΰ άσχήμου φύλου» ; ’Ά λλως TS 
δέν θάταν καί άλήθεια άφοϋ δέχεσθε, τόν 
ιερέα καί τόν δάσκαλο τοΰ χωριοΰ. *Έ' 
πειτα μάς γνωρίζει, έ'τυχε νά προφέρω τό 
δνομα τοΰ πατέρα, καί κατάλαβα πώς δέν 
τοΰ είμαστε άγνωστοι, έ'χω μιά ιδέα πως 
κάπου έδώ κοντά θά κάθεται.

— Τί, είναι γείτονάς μας;
— Μάλιστα, θεία μου. Δέν τό φανταζό

σαστε, δπως δέν .τό φανταζόμουνα κι’ έγώ. 
Παράξενο, δέν είναι άλήθεια;

— Αποτέλεσμα, Ζωρζέττα δλης αυτής 
τής ιστορίας, είναι, πολύ φοβούμαι, πώς 
ό νέος αύτός σοΰ έ'κανε μεγάλη έντύπωσι.

— Έμενα, θεία μου;
Καί ή Ζωρζέττα έκάθησε σέ μιά πολυ

θρόνα γιά νά γελάση μέ τήν καρδιά της.
— Δέν καταλαβαίνω τί τό αστείο βλέπεις 

σ’ αύτό;
— ’Ίσως, θεία μου, νάχετε δίκαιο, άλλά 

τί τά θέλετε, έγώ ετσι είμαι, αύτή ή ιστο
ρία πολύ μέ διασκέδασε καί διασκεδάζω 
άκόμη περισσότερο δταν σάς ακούω νά μού 
λέτε δτι ό κύριος ντέ Φέρ μοΰ έ> αμε έντύ- 
πωσι.

— Ό κύριος ντέ Φέρ; Πώς, ξέρεις τδνο- 
μά του;

— Βέβαια, θεία μου, τό ξέρω άφ’ δτου 
μάς τό είπε δ ίδιος. Έμενα εντούτοις αύτό 
τό όνομα δέν μοϋ λέει τίποτα.

— Είναι ωραίο δνομα έντούτοις, έψιθύ- 
ρισε η θεία Χαλάστρα, ένώ κάποια σκέψις 
περνοΰσε άπό τό βλέμμα της.

«Νά τα μας, έσκέφθηκε ή άδιόρθωτη 
Ζωρζέττα, ή θειά Χαλάστρα τάχα σε μόλις 
ακούσε πώς ό άγνωστος κύριος δνομάζεται 
έπισήμως κύριος ντέ Φέρ.

«Καϋμένη θειά Χαλάστρα, ονειρεύεται 
πάντα γιά μένα νά γίνω κόμησσα ή μαρκη-

σία! Τί διάβολο άπ’ δλο αύτό τό γαλάζιο 
αίμα κάποια σταγόνα θά υπήρχε ελπίς νά 
στάξη κ ι’ έπάνω στήν μητρυιά μου. ^

— Λοιπόν, καθυσηχάσατε, θεία μου; 
έρώτησε μεγαλοφωνως ή Ζωρζέττα Να, 
μετρήστε τά χέρια μας, τά πόδια μας, δλα 
είναι έν τάξει.

«Εκείνο δμως πού θά σάς παρακαλέσω,εί
ναι νά φωνάξουμε τόν κτην ίατρογιά τόν Κέν
ταυρο, γιατί πολύ φοβούμαι πως το δυστυ- 
χο τό ’ πόδι του θά έχη άνάγκη άπό γερή 
περιποίησι γιά νά συνέλθη.

«Καί τώρα σάς άφίνω, πάω ν’ άλλάξω 
φόρεμα, γιά νά μήν άπομένη πιά τίποτα 
άπό τά ϊχνη τής τραγωδίας μας. ’Έρχεσαι 
Λιλιάνα;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ 
Πού νά σάς τά λέω, νομίζω πώς ανεκα- 

λυψα τόν σύζυγο πού χρειάζεται... οχι σε 
μένα, άλλά στήν καλή μου ξαδελφοΰλα. Κι’ 
αύτός είναι καθώς βέβαια θά ύποπτευεσθε 
ό κύριος ντέ Φέρ

Ή λθε καί μάς έκαμε έπίσκεψί μέ τήν 
γιαγιά του, μιά συμπαθεστάτη ηλικιωμένη 
κυρία, γιά νά βεβαιωθή πώς η υγεία μας ή
ταν έν τάξει έπειτα άπό τό πάθημά μας.

Δέν παρέλειψα νά τονίσω δταν μετά τήν 
έπίσκεψί τους μάς αποχαιρετούσαν, δτι δε- 
χόμεθα συνήθως τήν Τετάρτη. _

'Όταν μείναμε μόνοι ή θεία Χαλάστρα 
μοΰ έκανε τή παρατήρησι δτι δέν χαμηλώ
νω άρκετά τά μάτια μπροστά στούς νέους.

Ά λλο  καί τούτο, αν δέν έκύτταζα καλά 
τόν κύριο ντέ Φ^ρ, πως θά μποροΰσα να 
βεβαιωθώ άν είναι ό κατάλληλος συζυγος 
γιά τήν Λιλιάνα;

Σέ λίγες μέρες έπήγαμε κ ι ’ εμείς ν ’ αν
ταποδώσουμε τήν έπίσκεψί της στήν κυρία 
ντέ Φέρ καί φυσικά καί στόν έγγονό της.

Μάς έδέχθηκαν εύγενέστατα καί δ κύ.ιος 
ντέ Φέρ μά? έσυργιάνιοε σ’ δλο τους τό κτή
μα καί μάς έκαμε να θαυμάσουμε δτι άξιο- 
θέατο παρουσιάζει

Κι’ έμενα δέν μ’ άφινε ή σκέψις, πώς ή 
Λιλιάνα θά ήταν έκεϊ μέσα μιά χαριτωμένη 
πυργοδέσποινα.

(Ακολουθεί)



μοναδικές ομορφιές της, ΐΐζ 
τόσο ξακουσμένες πού ή φή
μη τους τράβηξε μίαν αύτο- 
κράτειρα, τήν Έλισσαβετ τής 
Αυστρίας καί εναν αύτοκρά- 
τορα τόν Γουλιελμο τής I ερ· 
μανίας, νά διαλέξουν την 
Κέρκυρα γιά νά χτίσουν τα 
καλοκαιρινά τους παλατια.

Τά Επτάνησα είχαν ζωη

Π α ξ ο I

Χ£Κ €&ωζάνησος
Τά Επτάνησα ήταν πάντα τυχερά και προνομιούχα. 

Τόν καιρό π ο ύ  δλα τ’ άλλα ελληνικά νησιά φτωχ_α θεό
φτωχα, στέναζαν κάτω από τον βάρβαρο ζυγο του Γουρ- 
κου, καί άλλη σκέψι δέν είχαν παρα πως να ελευθερω
θούν εστωκαι μέ φριχτές θυσίες, τ α  Κ^τα^σα ασχολουντο 
μέ πολύ επίσημες καί έκλεκτες νποθεσεις. Δεν ηταν βέβαια 
καί κείνα ελεύθερα. Ά λλά οι δυνάστες τ ο υ ς  ησαν πολιτι
σμένοι, ήσαν εύρωπαιοι. Κ ,

Βλέπετε καί οΐ τόποι έχουν τή τύχη τους σάν τους αν
θρώπους. ν ο .

Τά Επτάνησα λοιπόν είχαν τήν τύχη να βρίσκονται 
στό Ίόνιο πέλαγος δυό βήματα άπό τήν Ιταλία. Είχαν σαν 
νά ποΰμε πολύ επίσημη θέσι στη γεωγραφία ^  Ευρώ
πης. Πότε τάπερναν οί Β^ετσανοι και ποτε οι Ρωσσοι 
πότε οί Γάλλοι καί στό τέλος ο ί’Άγγλοι. Οσο καιρό ομως 
οί Έπτανήσιοι ήταν σέ ξένη κατοχή, είχαν ολοι τους την 
ελευθερία νά κανονίζουν τίς υποθέσεις τους, μα λίστα «π 
τό 1815 πού πέρασαν στήν κυριαρχία της Αγγλίας ειχα 
τόν τίτλο «Η νωμένα κράτη τών Ι ο ν ι ω ν  νήσων». Είχαν 
καί δικό τους νόμισμα καί δική τους σημαία.

Ή  Κέρκυρα, ή Ζάκυνθος, ή Κεφαλληνία, η Λευκαδα, 
ή Ι θ ά κ η ,  τά Κύθηρα, οί Παξοί. 'Όλα νησιά ξακουστά 
γιά τήν δμορφιά τους. Τό . «Τζάντε» τ ο  «λουλουδι της 
ανατολής» δπως τό τραγουδάνε οι ίδιοι Ζακυθινοι, η Κ 
φαλληνίά μέ τά περίφημα χωρία τ η ς ,  η  Κέρκυρα μ

"Ολοι οί Έπτανήσιοι δεν 
μοιάζουν δμως μειαξύ τους. 
Οί’Ιθακήσιοι, οί Κεφαλλήνες 
χαί οί Κυθήριοι ξενητεύον- 
ται, ταξειδεύουν, είναι πλού
σιοι, ένώ οί Κερκυραΐοι καί 
οί Λευκαδϊτες αγαπούν νά μέ- 
,νουν στό νησί τους.

Οί Κερκυραΐοι καί οί Ζα- 
,κυθινοί είναι σπουδαίοι καν-

δική τους ξεχωριστή πού δέν 
έμοιαζε με τήν ζωή των άλ
λων Ελλήνων.

Ή  κοινωνία τους ήταν χω
ρισμένη σέ τρεις τάξεις: τονς 
«Νόμπιλε» τούς εύγενείς δη
λαδή, τούς αστούς, καί τον 
δχλο. Οί εύγενείς γραφόν
τουσαν στό « Χρυσόβιβλο» 
μέ δλους τούς τίτλους τους, ή 
αλήθεια είναι δμως  ̂ πως ε· 
φθασε μίαν εποχή πού οί Κε0- 
κυραΐοι κι’ οί Ζακυθινοι ■ 
κόντηδες παραπληθύνανε. «ζ 
τόσο μένουν άκόμα αληίΗνα 
άρχΟνακά στήν Επτάνησο.

Ή  Επτάνησος χρωστάει πολλά στούς ’Άγγλους πού 
τήν έκυβέρνησαν άπό τά 1815 ώς τά 1864. Τοτε η βασί
λισσα Βικτωρία τής Αγγλίας χάρισε τά δμορφα νησιά τοϋ 
Ίονίου στήν 'Ελλάδα για να γιορταση τον καινούργιο βα* 
σιλέα τών Ελλήνων τόν Γεώργιο Α '.

"Οσο οί Ά γγοι έκυβέρνησαν τήν Επτάνησο άνεπίτύχθη 
ή εκπαίδευσις έγεινε τό πρώτο ελληνικό Πανεπιστήμιο ϊ) 
Ίόνιος Ακαδημία καί δλα τά Λύκεια καί τά Σχολεία τής 
προκαταρτικής παιδείας. Γίνανε δημόσια έργα καί ωραίοι 
δρόμοι καί οί Έπτανήσιοι απέκτησαν εναν ωραίο πολιτι
σμό. Είχαν δλα τά μέσα νά πλουτίσουν ελεύθεροι και να 
μορφωθούν.

Γ ι’ αύτό στήν Επτάνησο χρωστάμε τή μεγάλη άνθησι 
τής νέας ελληνικής λογοτεχνίας. Πρώτος δ Σολωμός ό με
γάλος μας ποιητής εβαλε τά θεμέλια στή νεοελλληνική 
ποίησι. Καί τόσοι άλλοι λόγιοι καί ποιηταί καί σοφοί καί 
πολιτικοί καί άνθρωποι τών γραμμάτων είναι άπό τήν 
Επτάνησο. Ά ν  δέν χρωστάμε λοιπόν στήνΈπτάνήσο δ,τι 
χρωστάμε σ’ τά άλλα ελληνικά νησιά πού δόσανε τό ,ηρωϊκό 
αίμα τους καί τό χρήμα τους γιά νά μάς ελευθερώσουν, 
τής χρωστάμε δμως μεγάλους ανθρώπους τών γραμμάτων. 
Κι’ οί άνθρωποι τών γραμμάτων, σάν τούς ήρωες* είναι 
κι’ αύτοί ή δόξα ενός λαού. ... * ^

ταδόροι, καί λατρεύουν σέ τέ- 
τοι σημείο τή μουσική πού 
δέν φοβούνται νά πουλήσουν 
δτι πολύτιμο έχουν γιά νά πά
νε νάκούσουν το μελόδραμα 
σέ δλες τίς παραστάσεις πού 
δίνει σάν πηγαίνει στή πρω- 
τευουσά τους.

Οί Κεφαλλήνες είναι πά
ρα πολύ φιλομαθείς, άκόμα 
καί ό αγρότης θέλει νά μορ
φώνεται. Οί Κερκυραΐοι δεν 
έρχονται σέ πολλές στενοχώ
ριες προτιμάνε 
δδνε.

να τραγου-
Ζ ά χ υ ν & ο ς
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(Συνβχβια άπό τό προηγοΰμβνον)
"Ενα πρωΐ πού ό Ζάκ. Ρομπέρ έπερνε τό 

πρόγευμά του έκτΰπησε ή πόρτα τοΰ ξενο
δοχείου του καί ό ’Αρθοϋρος Μερσιέ εκαμε 
τήν έμφάνισί του.

— Ποιός καλός άνεμος σάς έφερε πρωΐ 
πρωΐ εδώ; τόν έρώτησε ό Ζάκ και δ Μερσιέ 
άπήντησε:

— Μοϋ τηλεφώνησαν μιά σπουδαία ει'- 
δησι, αγαπητέ συνάδελφε, Κινέζοι κατέλα
βαν έξ εφόδου τή μικρή πόλι τοϋ Πετσικάρ, 
έλεηλάτησαν καταστήματα καί έβαλαν φω 
τιά σέ πολλά σπίτια.

— Θά πρόκειται περί κακοποιών στοιχείων 
βέβαια;

— ’Ίσως μά κυκλοφορεί ή φήμη πώς 
ΰποκρύπτονται και ά'λλοι λόγοι. Τό Πετσικάρ 
κατείχετο άπό τους ’Ιάπωνας έδώ και λίγες 
εβδομάδες...

— Λέτε νά είναι αντίποινα;
— Διόλου άπίί)ανον.Δέν αποκλείεται τά κα- 

κοποιά στοιχεία νά ε ίν α ι . . τακτικός στρατός.
— Καί τί θά κάνουν οί ’Ιάπωνες;

•— Ποιός ξέρει. ’Ίσως άνακαταλάβουν τό 
Πετσικάρ.

— Πρέπει νά πάμε νά δοϋμε τΐ συμβαίνει.
— ’Αδύνατον, αγαπητέ συνάδελφε, ή 

συγκοινωνία έ'χει κοπεί.
— Διάβολε.
Ό  Ζάκ έμεινε γιά λίγες στιγμές σκεπτι

κός, επειτα έρώτησε:
— Δέν μπορώ νά πάω στό Πετσικάρ μέ 

άεροπλάνο;
— Αυτό ίσως. Πάμε νά ίδοΰμε.
Λίγες ώρες αργότερα ό Ζάκ Ρομπέρ έφθα- 

νε μέ άεροπλάνο σ’ έ'να κάμπο πεντακόσια 
μέτρα μακρυά άπό τό Πετσικάρ.

Μόλις έκατέβηκε είπε στόν'πιλότο:
— Γυρίστε στοϋ Μοΰκδεν καί έλάτε νά 

μέ πάρετε αΰριο τάς 2.20 τό απόγευμα. 'Ως 
τότε θάχω συλλέξη τις πληροφορίες πού 
θέλω.

— Πολύ καλά, είπε ό πιλότο?, φεύγω 
άμέσως.

Ή  πρώτη δουλειά τοϋ Ζάκ ήταν νά διευ 
θυνθή πρός τήν πόλι καί παρετήρησε αμέ- 
σως πώς οί δρόμοι ήσαν δλοι έρημοι. "Οσοι 
είχαν γλυτώσει άπό τήν λεηλασία είχαν φύ
γει άπό τό φόβο τους.

— Νά ίδοΰμε αν θά βρώ ξενοδοχείο να 
μείνω, είπεν δ Ζάκ καί δέν είχε προφθα· 
σει νά τελειώση τή φράσι του πού είδε σέ λίγα 
μέτρα άπόστασι έ’να ξενοδοχείο κι έναν άν
θρωπο πού έστεκε στήν πόρτα.

Τόν έπλησίασε καί τοΰ άπέτεινε τόν λόγο 
’Αγγλικά:

— Είσθε δ ιδιοκτήτης τοΰ ξενοδοχείου;
— Μάλιστα, κΰριε,τοϋάπήντησεν εκείνος.
— ’Έχετε κανένα δωμάτιο γι’ απόψε;
— Μάλιστα, κΰριε.
— Δέν θάχετε πολλούς πελάτες μέ τ» 

χθεσινό κακό πού έ'γινε...
— "Εφυγαν δλοι, κΰριε, μολονοτι ησαν 

δλοι ξένοι καί οί στρατιώτες δέν έπείραξαν 
κανένα ξένον.

— ’Ώστε θά είμαι μονάχος;
— ’Έχω κι’ άλλον ένα πού ήλθε σήμερα 

τό πρωΐ.
— Σήμερα τό πρωΐ; ! \
— Ναί, είναι Ρώσσος καί λέγεται Ιβάν 

Ίβάνοβιτς.
— Καί πώς ήλθε;
— Μέ άεροπλάνο.
— ”Α! κι’ αύτός; Μέ Ρωσσικό άεροπλάνο 

βέβαια.
— ’Όχι, κΰριε, ήταν στρατιωτικό άερο

πλάνο κινέζικο.
<Αύτό είναι κάπως περίεργο, έσκέφθηκε 

δ νεαρός μας φίλος. Μήπως αύτός δ τυποζ 
είναι πράκτωρ τών Κινέζων. Πρέπει νά διευ· 
κρυνίσωμε αύτό τό μυστήριο»'

Ό  ξενοδόχος ώδήγησε τόν Ζάκ στό δω
μάτιό του καί τόν ά'φησε νά κάμη τήν tow· 
λέττα του. Έβγήκε άπό τό δωμάτιό του n|f 
ίδια στιγμή πού έβγαινε άπό τό διπλανό 
δωμάτιο κάποιος Ευρωπαίος.

— Θά είναι ό Ρώσσος, είπεν δ Ζάκ και

κάνοντας λίγα βήματα πρός τό μέρος τοΰ 
ξένου τόν έχαιρέτησε:

— Μέ συγχωρεΐτε, κΰριε, τοΰ είπε γαλλι
κά.Είμαι ιδιαίτερος Απεσταλμένος τοΰ « Π α - 
ρ α τ η ρ η τ ο ΰ »  τών Παρισίων, δέν αμ
φιβάλλω δτι θά είσθε συνάδελφος.

Ο Ρώσσος Ιφάνηκε πρός σιιγμήν σά νά 
έδίστασε καί ύστερα είπε:

— Πράγματι, κΰριε, είμαι ανταποκριτής 
μιάς ρωσσικής έφημερίδος.

— Χαίρω πολύ κΰριε, καί ποίας έφημε
ρίδος αν δέν είναι αδιακρισία μου;

Ό  Ίβάν Ίβάνοβιτς τά έσάστησε μέ τήν 
Ιρώτησι πράγμα πού δέν διέφυγε τήν προ
σοχή τοΰ Ζάκ.

— Τής... τοΰ «*Η μερησ ίου  Τ ύπ ου» ,  
είπεν ύστερα άπό αρκετή ώρα δ Ρώσσος 
καί δ Ζάκ έκαμε έ'να μορφασμό γιατί λίγες 
μέρες πρίν στό Μοΰκδεν τοΰ είχαν συστήσει 
ιόν ανταποκριτή τοϋ « Η μ ε ρ η σ ίο υ  Τ ύ π ο υ » 
καί δέν έφανταζόταν πώς μία έφημερίς θά 
έστελνε δΰο άνταποκριτάς συγχρόνως στή 
Μαντζουρία.

«Δέ λέει τήν αλήθεια, έσκέφθηκε δ Ζάκ, 
άλλά θά έ'χω τόν νοϋ μου» καί τοΰ είπε 
χωρίς νά δείξη τήν παραμικρή δυσπιστία:

— Μοΰ είπαν πώς ήλθατε αεροπορικώς.
— Ναί... γιά πιό γρήγορα.
— Καί πώς σάς φάνηκαν τά χθεσινά γε

γονότα; Τί λέτε ήταν ληστρική έπίθεσις ή 
στρατιωτική;

— Ληστρική χωρίς καμμία αμφιβολία, 
άπήντησεν δ Ρώσσος μέ βεβαιότητα.

— ’Ά ! έγώ υπέθετα τό εναντίον, είπεν 
ό Ζάκ, μά ή αλήθεια είναι πώς μόλις άρ
χισα τάς έρεΰνας μου.

— Καλή έπιτυχία λοιπόν, είπεν δ Ρώσ
σος κι’ έγΰρισε τήν πλάτη του.

— Αύτός δέν είναι δημοσιογράφος, είπε 
τότε δ Ζάκ μιλώντας μόνος του καί πρέπει 
νά τοΰ βγάλω τήν προσωπίδα.

★* ¥
Τό άλλο πρωΐ έσηκώθηκε πολύ ενωρίς καί 

έγραψε τό άρθρο του. Οί έρευνές του τόν 
είχαν κάμει νά πιστοποιήση δτι τά γεγονότα 
ωφείλοντο σέ τακτικό στρατό, πού θά κατε- 
λάμβανε καί έπισήμως τήν πόλι πρίν άπό 
τήν άφιξι τοϋ Ίαπωνικοΰ στρατοϋ.

Μόλις τελείοισε τό άρθρο του έψιθΰρισε:
— Θά τηλεγραφήσω στήν έφημερίδα μου 

κι’ έτσι θά είμαι δ πρώτος πού θά δώσω 
αυτή τήν εϊδησι

Καί έβγήχε άπό τό δωμάτιό του μέ τήν 
πρόθεσι νά πάη στό τηλεγραφείο γιά νά τη- 
λεγραφήση στόν άνταποκριτή τους στό 
Μοΰκδεν.

’Αλλά καθώς περνοΰσε τόν διάδρομο άνοι
ξε έ'ξαφνα ή πόρτα τοϋ διπλανοΰ δωματίον 
καί δ Ίβάν Ίβάνοβιτς έκαμε τήν έμφά- 
νισί του.

— Ιΐοϋ πάτε; τόν έρώτησε.
— Στό τηλεγραφείο, άπήντησε δ Ζάκ. 

λιγάκι σαστισμένος άπό τήν Ιρώτησι.
Τότε ό Ρώσσος τοΰ έπιασε τό χέρι καί 

τοΰ είπε μέ φωνή έπιτακτική:

— Δέν πρέππ νά γίνη γνωστό δτι ή επι- 
θεσις ήταν στρατιωτική.

— Τί σάς ενδιαφέρει έσάς;
Ό ’ Ιβάνοβιτς έκΰτταξε τόν νεαρό ρεπόρ

τερ μέ ύφος αύστηρό καί τοΰ είπε:
— Σάς άπαγορεΰω νά τηλεγραφήσετε!
— Καί μέ ποιο δικαίωμα, κΰριε; έρώτη

σε δ Ζάκ έκπληκτος.
— Έ ν δνόματι τής Σινικής Κυβερνήσεως.
— Πώς! ’Αντιπροσωπεύετε λοιπόν τήν 

Σινική Κυβέρνησι; Δέν είπατε δτι είσθε 
ανταποκριτής τοϋ «Ημερησίου Τΰπου»;

— Δέν ήταν άλήθεια. Είμαι πράκτωρ 
τής μυστικής υπηρεσίας τοΰ Πεκίνου.

— ’Ά ! έτσι; ^
— "Οχι είρωνίες, παρακαλώ. Είσθε στή 

διάθεσί μου καί μπορώ νά σάς φυλακίσω 
άν θέλω, γιατί έχετε μεγάλη περιέργεια. ^

— Ξεχνάτε δμως, είπεν δ Ζάκ χωρίς διο- 
λου νά τά χάση, δτι είμαι Γάλλος καί θα 
έχετε νά δώσετε λόγο σιόν πρόξενό μου.
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Τους δυο φιλαράκους μας τους αφή
σαμε, καθώς βέβαια θυμάσθε, στο τμή
μα. Πώς άπο το τμήμα βρεθήκανε στήν 
Γλυφάδα;

Αυτο θά ίδοΰμε σήμερα. ν
Ό Χοντρός και ό -Λιγνός περάσανε 

μιά πολΰ κακή νύχτα στο κρατητήριο 
τοΰ τμήματος.

Μ’ δλη' τήν κούρασι-άπδ· Τον δρόμο 
και τήν ζαλάδα άπο ΐήν ρετσίνα, δέν 
μπορέσαν· νά κλείσο^ν μάτι,, γιατί τδ 
φύσαγαν καί δ$̂  κρύωνε πώς κάνανε έ'να 
Ολόκληρο ταξείδι άπο τήν ’Αμερική;· γιά 
νά δ$?ΰν ΐήν Ελλάδα,·,κι’ αποτέλεσμα 
τήν ,έπομένη έπρόκειτό πάλι νά τοΰς 
μπαρκάρουν. .*■
" — "Αν μέ πιάστ ς̂ άπο τή μύτη, Χον

τρέ, θά σκάσω, λέει ό Λιγνός, ένφ γύ
ριζε καί στριφογύριζε έπάνω στον σανι
δένιο μπάγκο.

— Στο έλεγα πάντα, καϋμένε Λιγνέ, 
πώς δέν ήσουν άλλο άπο ένας ήλίθιος.

.—-Καί γιατί, σε παρακαλώ, άπαντάει 
ό Λιγνός, έτοιμος ν’ άπλώση τδ ζωνάρι 
του γιά καυγά ;

— Γιατί, γιατί. Γιατί στήν κάθε δύ
σκολη περίστασι δέν κάνεις άλλο παρά 
νά μυξοκλαΐς σάν γυναικούλα. Δρασις, 
φίλε μου, δρασις, στή φουρτοΰνα φαί
νεται ό καλδς καραβοκύρης.

—- ’Άν είμαι έγώ ήλίθιος, έσΰ ξέρεις 
τί ε ίσα ι; λογάς! "Ολο λόγια παχυά... 
κ ι’ άπο μέσα κούφια. "Ολο φούρνους μέ 
καρβέλια, καί λόρδα κι’ άγιος ό θεός ! 
Δέ μοΰ λές σέ παρακαλώ, έσΰ ό περί
φημος καραβοκύρης, πώς θά μανουβρά-

ρηςτώρα;
— Παρτον δίπλα Λιγνέ, κι’ αΰριο τί» 

πρωΐ τά λέμε.
Ό Λιγνός κούνησε τ ’ αυτιά του,είς έν

δειξήν αποδοκιμασίας καί μή-·έχοντας τί
ποτα άλλο νά κ ά μ η  παρεδόθηκε στάς-άγ- 
κάλας τοΰ Μορφέως.

"Ενα γερό σκούντημα τον ξύπνησε τδ 
άλλο πρωΐ. t .........
■ — Σήκω, τοΰ λέει δ Χοντρός, ξημέρω

σε καί πρέπει νά είμαστε έτοιμοι σάν έρ
θουν νά μας παραλάβουν.

— "Ωστε έτσι, αύτά ήταν τά περίφημα 
σχέδιά σου,, λέει δ. Λιγνός, άνοίγοντας 
ένα- - στόμα σάν. πηγάδι; Καλλίτερα νά 
μ’ άφηνες νά κοιμηθώ λιγάκι άκόμη.

— ’Έλα, έλα μή σαχλαμαρίζεις καί 
σέ καμμιά ώρα τά ξαναλέμε. Δέν φαν
τάζεσαι βέβαια,νά ήρθαμε άπο τήν ’Αμε
ρική γιά νά μάς κάνουν καλά οι Ρωμηοί!

Δέν είχε προφθάσει δ Χοντρος νά τε- 
λειώση τήν κουβέντα του, καί τδ κλειδί 
έτριξε μέσα στήν κλειδαρότρυπα, 'Η πόρ
τα άνοιξε, κι’ έγαςπολιτσιμάνος έκαμε 
τήν έμφάνισί του.

— "Ετοιμοι είσθε τοΰς λέει έλάτε ξε
κινάμε γιά τον Πειραιά.

Ό Λιγνός άπ’ δλα αύτά μόνον τή 
λέξι, Πειραιά, συγκράτησε κι’ έσπευσε νά 
ρίξη ένα λοξδ βλέμμα στον Χοντρδ σάν 
νά τοΰ έλεγε, «έδώ νά δόΰμε τώρα τί θά 
κάνης».

Ό Χοντρος δμως δέν φάνηκε διόλου 
νά συγκινήθηκε.

— Πέρνα μπρός, λέει τοΰ Λιγνοΰ καί 
πρόσεχε νά μή δείξης πάλι τήν κουταμά·

ρα σου, δτι θά κάνω εγώ θά κάνης καί σύ.
Σέ λίγο διέβχιζαν τήν όδον Πατησίων 

μέ τον πολιτσιμάνο στο πλάϊ του; καί 
φθάσανε στήν Όμόνοια.

Ό Χοντρος είχε ορθάνοιχτα τά μάτια 
του. Δέν ήξερε πώς θά τά κατάφερνε, ένα 
μόνο ήξερε πώς στον Πειραιά δέν θά κα
τέβαινε.

Ό Πολιτσιμάνος στο πλάϊ τους βλέ
ποντας πώς οί δύο φιλαράκοι μας τον ά- 
χολουθοΰσαν σάν άρνάκια, ήταν βέβαιος 
πώς δέν είχε τίποτα νά φοβηθή άπ’αύτούς.

Ενώ πήγαιναν ν’ άνεβοΰν στήν πλα
τεία γιά νά κατέβουν έπειτα στον υπό
γειο σταθμό, ερχότανε τδ 7, ποΰ κάνον
τας τδν γΰρο τής πλατείας τραβάει έπει
τα γιά τοΰς ’Αμπελοκήπους.

Ο άστυνομικδς νομίζοντας πώς πρό- 
φθαιναν νά περάσουν, περνάει πρώτος, 
το τράμ έφθανε εκείνη τήν ώρα, δ Χον- 
ΐρος καί δ Λιγνός διστάζουν γιά μιά 
στιγμή, τδ τράμ βρίσκεται έξαφνα μετα
ξύ τους, κ ι’ όταν περνάει πιά, δ πολιτσι- 
μάνος, κυττάζειτριγύρω του... οΰτε Χον- 
τρδς οΰτε Λιγνός.

Τί είχε συμβή; 'Απλούστατα τδ 7 κά
νοντας τδν γΰρο τής πλατείας δέν ανα
πτύσσει βέβαια μεγάλη ταχύτητα καί δ 
Χοντρδς με τδν Λιγνδ μιά καί δυο βρί
σκονται μέσα.

Κυττάζονται σάν σαστισμένοι μέ τδ 
κατόρθωμά τους, καί δ Λιγνδς ποΰ είτε 
ΐήν χαρά είτε τήν λύπη τήν εκφράζει μέ 
τδν ίδιο τρόπο κουνάει πάλι τ ’ αυτιά 
του, ένώ χαμογελώντας μέ τδ ηλίθιο 
δφος του ανοίγει ενα στόμα ποΰ κον
τεύει νά κάμη σύγκρουσι μέ τ ’αύτιά του.

I Ο Χοντρδς τοΰ κλείνει τδ μάτι, σάν 
νά τοΰ λέη:

Βλέπεις τα, άλλη φορά μήν πι
στεύεις σέ μένα. Καί τώρα προ πάντων 
σοβαρότης, τοΰτο,νίζει μεγολοφώνως καί 
οέ λίγο θά γλεντάμε.

Πράγματι δταν φθάνουν έξω άπο τδ

Πολίτικο Νοσοκομείο, κατεβαίνουν, ά
φοΰ φυσικά έπλήρωσαν τδ εισιτήριό τους. 
και βλέποντας ένα σωρό αυτοκίνητα νά 
σταθμεύουν έκεϊ μέ νοήματα ρωτοΰνε 
γιά ποΰ πηγαίνου;.

Ό είσπράκτωρ βλέποντας πώς δέν 
καταλαβαίνουν σκρά ελληνικά, τοΰς ε
ξηγεί μέ εκφραστικές χειρονομίες, πώς, 
πρόκειται γιά κολύμπι.

Δέν θέλανε περισσότερο, σέ λίγο βρί
σκονται εγκατεστημένοι, μέσα σ’ ένα 
άπο τά ωραιότερα αυτοκίνητα τής Γλυ
φάδας καί σάν λόρδοι ταξειδεύουνε γιά  
τδ παραθαλάσσιο.

, 7* Κ ’̂ ττα£ε> κύτταξε, Λιγνέ, καλέ 
αύτή είναι μεγαλούπολις!

—Καί σάν σκέπτομαι πώς παρ’ ολίγο- 
νά φύγουμε χωρίς νά τήν δοΰμε!

— Κίνησις, μιά φορά, κόσμος, φασα
ρία, κι έπειτα σοΰ λένε πώς μόνο στήν 
Αμερική τά βλέπει κανείς αύτά... Σοΰ· 

έχουν ένα έγωϊσμδ αύτοί οι συμπατριώ
τες μας!

Κι ένώ δ Λιγνδς σαστισμένος κύττα- ’ 
ζε τριγύρω του, ένώ τδ αύτοκίνητο άνα- 
πτύσσει δλη του τήν ταχύτητα έξαφνα 
λέει τοΰ Χοντροΰ:

— Βρέ Χοντρέ, πάμε γιά μπάνιο, άμ 
κοστοΰμι ποΰ δέν έχουμε;

— Σοΰ είπα, μή χάνεσαι ποτέ σάν 
είσαι μαζύ μου, θά βρεθή κι’ αύτό.

Πράγματι σέ λίγο τδ αύτοκίνητο δια
σχίζοντας τδ Παληδ Φάληρο, τδ Έ ντεν, 
τδ Καλαμάκι, τδν "Αγιο Κοσμά, φθάνει 
τέλος στήν Γλυφάδα.

Ό Χοντρδς καί δ Λιγνδς επισημό
τατα κατεβαίνουν πληρώνουν τά διόδια 
τών λουτρών κι’ ένώ διάφοροι περίεργοι, 
τοΰς κυττάζουν μέ κατάπληξι, γιατί 
κάτι τοΰς θυμίζουν, καί δέν μποροΰν ά- 
κριβώς, νά βροΰνε τί, οί δύο φίλοι μας 
προχωροΰν προς τήν «Πλάζ».

— Τί σοΰ θυμίζει βρέ Χοντρέ έδώ 
πέρα, ρωτάει δ Λιγνός.



— Ti μοϋ θυμίζει;
— ’Έ  καϋμένε! το Λίντο!
— Το Λίντο; Καί πότε πήγες εσύ

στο Λίντο;
— Κουτδς που είσαι, δεν πήγα βέβαια 

στδ πραγματικό, μά δέ θυμάσαι πού στο 
Χόλυγουντ γυρίσαμε μιά ταινία που πα- 
ρίστανε τδ Λίντο;

— Νά το χαίρεσαι εκείνο το Λίντο, 
ενα μπάνιο γιά θάλασσα, και κουρελο- 
πανα γιά ουρανός. Κύττα δώ, ο
μορφιά, θάλασσα πραγματική, κόμ
ματα πραγματικά, ουρανός1 πού δσο 
κι’ άν άνεβής σέ καρέκλες δέν τον 
φθάνεις, μπά, μπά, κύττα έκεΐ κάτω 
καί δυο σωληνάρια Κολυνος γιά νά πλύ- 
νωμε τά δόντια μας.

— ’Έ  καΰμένε Χοντρέ, αύτήτή φορά 
τήν επαθες, σωληνάρια πραγματικά εί
ναι αύτά η ρεκλάμα;
‘ £,'0 Χοντρος πού δέν τοΰ αρέσει νά τον 
τσακώνουν σέ σφάλμα άλλαζει κουβέντα.

Μά εν τφ μεταξύ ή Γλυφάδα εχει α- 
ναστατωθη.

Μιά λουομένη Ά τθ ίς  ειχε αναγνω
ρίσει τούς χαϊδεμένους της οθόνης, τον 
Χοντρδ και τον Λιγνό, ή ειδησις διαδό
θηκε σάν αστραπή και σέ λίγο οι δυο 
αχώριστοι φίλοι είχαν γίνη τδ κέντρον 
τής παραθαλασσίαςσυγκεντρώσεως.

Ά πδ καταδιωκόμενοι της αστυνομίας 
μεταβάλλονται διά μιάς σε ανθρώπους 
της ήμέρας. Δέν ξέρει ποιος νά τούς πρω- 
τοδανείσει κουστούμια γιάτδ μπάνιο τους, 
ποιος νά τούς πρωτοκαλέση στήν καμ
πίνα του, στδ τραπεζίτου. Φυσικά οί δυό 
μας φίλοι επωφελούνται άπ’ δλα, κολυμ- 
βοΰν, κάνουν ήλιοθεραπεία, καλοτρώνε, 
χορεύουν και σάν τέλειοι κύριοι τοΰ κο- 
σμου, αποτείνουν καί στδν καθένα ένα 
καλδ λόγο.

Κάθε τόσο ό Χοντρδς δταν βλέπει 
πώς οί άλλοι δέν τδν κυττάζουν δίνει κι' 
έ'να σκούντημα στδν Λιγνό;

— ’Ανόητε, τι σοΰ έλεγα, αύτδ θά 
πή νά μή τά χάνης.

'Ο Λιγνδς άρκεΐται στδ ν’ άνοιγοκλει- 
νει τά μάτια του, γιατί άπ’ τή χαρά του 
κοντεύει νά χάση τή μιλιά του.

Κ ι’ δταν τδ βράδυ πιά ενας εύγενέ- 
στατος ’Αθηναίος τούς προτείνει νά τούς 
μεταφέρη στήν ’Αθήνα μέ τδ αυτοκίνη
τό του, ο Χοντρδς καί δ Λιγνδς άναγ- 
κάζονται νά ομολογήσουν δ ένας στον 
άλλον, δτι θά διακυρήξουν στδν κόσμο 
δλο πώς πιδ φιλόξενοι άνθρωποι απο 
τούς Ρωμηούς δέν υπάρχουν.

‘Sf{ 5 ϊέα ινα  και ζο σκυλάκι

Πολλά λεοντάρια δέν γνώρισαν ποτέ to 
δάσος, γιατί γεννιούνται καί πεθαίνουν μεσα 
σέ ζωολογικούς κήπους. ’Ά ν κρίνωμε δέ άπο 
το πόσα χρόνια ζοΰν δέν φαίνεται νά τά 
βλάπτει καθόλου αύτή ή ζωή, Διηγούνται 
γιά μιά λέαινα πού ειχε γεννηθή στό Ζωο
λογικά Κήπο τοϋ Δουβλίνου δτι εζησε τόσο 
πολύ, ώστε ειχε γεννήσει πενήντα λέοντα- 
ράκια. Ειχε τόσο πολύ γεράσει πού δεν μπο
ρούσε πιά νά κουνηθή καί μεγάλοι ποντικοί 
πού καταλάβαιναν πώς δέν είχε δύναμι να 
τυύς πειράξη ετρύπωναν στό κλουβί της και 
τής εδάγκαναν τά πόδια.

Ή  δύστυχη ή λέαινα ζοϋσε μια ζωη δυ
στυχισμένη, τόσο που οι φυλακές την λύπη- 
θηκαν καί τής έ'βαλαν στό κλουβί της ενα 
σκυλί άπ’αύτά πού κηνυγοϋν τούς ποντικού;.

Ή  λέαινα μόλις είδε τό σκυλάκι έ'καμ! 
νά τό άρπάξη, μά τό σκυλάκι χωρίς νά̂ δω- 
ση προσχή ώρμησε σέ μιά γωνιά πού _ηταν 
ένας ποντικός καί τόν έπνιξε αδιαφορώντας 
αν θά τόν ετρωγε ή λέαινα.

Τότεή γρηά λέαινα κατάλαβε πως δέν τής 
είχαν φέρει μέσα στό κλουβί της τό σκυλάκι 
γιά νά τήν τυραννή, άλλά γιά νά τήν DJts-j 
ρασπίζεται καί άπό κείνη τήν ημέρα λέαινα 
καί σκυλάκι γινήκαν φίλοι.

Ζοϋσαν μαζύ αγαπημένοι καί κανένα; 
ποντικός δέν έτολμοϋσε πιά νά μπή oto 
κλουβί τής λέαινας. ’Έτσι τελείωσε τη ζ®1 
της ήσυχη κοντά στό αγαπημένο της ow  
λάκι.

\

)ΡΓΑ2ΙΑ ΤΒΝ ΦΙΑίϊΝ
Το σκυλάκι

ζής 3Τολωνε}ας
Ένας κουρελιάρης, αξύριστος 

καί βρωμερός μέ παρουσιαστι- 
κό άλήτου, ήλθε νά κτυπήσχι 
ένα πρωΐ τήν πόρτα ενός μεγά- 
ρου, όπου έκατοικοΰσε μία Πο- 
λίονέζα κόμησσα πού άπό καιρό 
είχε έγκατασταθή στό Παρίσι.

Ζητούσε μέ μεγάλη επιμονή 
νά τήν ΙδQ. "Οταν τέλος τόν ά 
φησαν νά παρουσίιασθή μπροστά 
της ή κόμησσα δέν έδυσκολεύθη- 
*8 ν ’ αναγνώρισή τόν επίσκε
ψη της πού δέν ήταν άλλος  
παρά ένα; παληός άμαξας ποΰ 
είχε άλλοτε στήν Πολωνία. ’Α
φού πολέμησε τρία χρόηα, μαζύ 
μέ τούς Ρώσσους, αιχμαλωτίστη
κε άπό τούς Μπολσεβίκους, πού 
θά τόν έσκότωναν αν δέν κα- 
ιώρθων3 νά δραπετεύσχ], τώρα 
είχε έλθει στό Παρίσι γιά  νά 
τής φέρτ) νέα άπό τά κτήματά 
της στήν Πολωνία.

—Κατά τά άλλα,έσυνέχισε,δέν 
εχω τίποτε τό σποιιδαΐο νά σάς 
πώ, κυρία κόμησσα, δέν συνέβη 
τίποτε τό εξαιρετικό άπό τήν 
εποχή πού έφύγαϊε.,.ήσυχία, τά- 
?ic, ασφάλεια...ναί...ά! κάτι ξέ- 
χασα: Τό σκυλάκι σας ψόφησε.

— Τίμοΰ λές Λαντιόλ. ”Α; Τό 
αγαπημένο μου σκυλάκι;... ή 
Λουλούκα μου, πού τόσο τήν 
αγαπούσα. . Καί άπό τί ψόφησε 
ιό χρυσούλη μου;

I — Είχε φάει καμμένο άλογο... 
όπως μάς είπεν ό κτηνίατρος 
καί έπαθε άπό δηλητηρίασι.

— "Εφαγε καμμένο άλογο;
— Ναί, πιάσανε φωτιά  οί 

βιαϋλοι τοΰ μεγάρου καί μαζύ 
καήκανε καί τά άλογα.

— Πυρκαϊά!... Μά πώς έγινε;
— Ή φωτιά τοΰ μεγάρου μετα

δόθηκε στούς σταύλους.,.πυρο- 
οβέστες δέν υπήρχαν... λοιπόν...
 ̂— Ώστε κάηκε καί τό μέγαρο; 
Ώ! αύτοί οί άθλιοι Μπολσεβίκοι!

— Γιά νά ποΰμε τήν άλήθεια, 
κυρία κόμησσα, οί μπολσεβίκοι 
δέν έφταιξαν σέ τίποτα, ή φωτιά 
επιασε μόνη της... εντελώς τυ
χαία... Ή  λαμπάδα πού ήταν 
οιό φέρετρο τής μητέρας σας 
έπεσε κάτω, σέ μιά στιγμή πιά- 
βανε φωτιά οί κουρτίνες καί...

— Πώς; Πέθανε λοιπόν ή μη- 
wpu μου; ή δυστυχισμένη μου 
μητβροϋλα...

— Ναί, ή μητέρα τής κυρίας έ Μ ιά  εκδρομή O Z U V
κομήσσης, πεθανε από τήν λύ- -----------------------------------
πη της δταν εμαθε πώς ή κόρη 
σας, ή εγγονή, της δηλαδή, εϊχβ 
φύγει μέ εναν παληό-κοζάκρ.
"Επειτα ήλθαν οί μπολσεβίκοι 
πήρανε τά κτήματα...έμενα μέ 
πιάσανε αιχμάλωτο δπως σάς 
είπα  καί...

— Ή  κόμησσα είχε, έν τφ  με
ταξύ λιποθυμήσει. Ό τα ν συν
ήλθε έπειτα άπό λιγάκι, άκουσε 
τόν πιστό της άμαξα, πού δέν 
είχε παυσει σέ δλο αύιό  τό διά
στημα νά τής δ ιηγείτα ι νέες κα
ταστροφές τελειώνοντας κάθε 
φορά μέ τή φράσι:

«Κατά τά άλλα, κυ ία κόμησ
σα, ολα ε ίνα ι καλά, ησυχία, τά- 
ξις, ασφάλεια».
Μετάφρασις άπό τό Γαλλικό 

ΔΙΑΝΑ
Α ίγινα 18 ’Ιουλίου 1933

’Μ ν έ κ ό ο ζ α

Κάποτε συζητούσαν ενας ήλεκ- 
τρολόγος, κ ι’ ένας γεωμέτρης.

’Εκείνη τήν <Sja ετυχβ νά πβ- 
ράση ένας πολύ ψηλός καί άδύ- 
νατος άνθρωπος:

—Κ ύτταξε , λ έγ ε ι ό γεω μ έτρης 
σα ν  εύθύγρ α μ μ ο  τμήμα δέν ε ί 
ν α ι αύτός ;

—Καλέ τί λές, σάν τηλεγρα
φόξυλο, άπαντά ό ήλεκτρολόγος.

Ώ ρ ο Χ ο γ ό π ο υ Χ ο ς

*
Ό  αύτοκράτωρ Δομιτιανός έ- 

κλείνετο πολλές φορές στά δια- 
μερίσματά του κ ι’ έδιασκέδαζε 
νά πιάνη μυϊγες.

Μ ιά μέρα έ να ς  αύλ ικό ς ρώτη-

'<5Ζριάσσο
Τ Ηταν ή παραμονή τον δεκαπεν- 

ταύγονστον πέρισν τό καλοκαίρ ι,
Ό  κόσμος δλος βριοκόταν σε κί- 

νησι και δπως δλοι ετσι κ ι ’ έμεΐς 
ετοιμαζόμαστε νά ξεκινήσαμε γιά 
τήν eΑγιάσσο, πον βρίσκεται o r  αρ
κετή άπόστασι άπό τήν Μντιλήνη.

‘Εκεΐ, στήν εκκλησία τής Κ ο ι
μήσεως τής Θεοτόκον, βρίσκεται ή 
θανματονργή εικόνα τής Παναγίας.

* Η παρέα μας απαρτιζόταν άπό 
τόν Στράτο, τόν Μανώλη κ ι ’ εμένα. 
Οί γονείς μας μάς είχαν επιτρέψει 
νά ξεκίνησαν με ετσι μόνοι μας, ά - 
φον τονς δώσαμε τό λόγο μας πώς 
θά φερόμεθα σάν μεγάλα παιδιά.

Σνναντηθήκαμε στάς 8 1)2 τό 
πρω ΐ στό καφενέδακι πον βρίσκε- 
ται εξω άπό τήν πόλι, κα ί ξεκινή
σαμε, χαρούμενοι με τά οακκίδια 
μας στήν πλάτη.

Στήν άρχή ήταν άρκετή άνηφο- 
ριά, μά επειτα άπό καμμ ιά ώρα 
δρόμο άρχιζε κατήφορος και μπρο
στά μας απλωνόταν μιά λαγκαδιά 
κατάφντη άπό έληες.

Είχαμε αρχίσει νά διψάμε, και με 
χαρά μας είδαμε σε λίγο ενα ποτα
μάκ ι νά κνλάη ανάμεσα στονς θά- 
μνονς.

Σάν δμως έγώ πρότεινα νά π ιού
με άπ* αν to τό νερό, ό Μανώλης 
πον ήταν ό μεγαλείτερος και γ ι ’ αν- 
τό κ ι ’ ό π ιό λογικός μάς άπέτρεψε 
λέγοντας πώς δέν ξέραμε άν τό 
νερό ήταν καθαρό.

Ti νά κάνονμε, επρεπε νά σνγ- 
κρατήσωμε τή δίψα μας, και τό 
κατωρθώσαμε εως or ον τό μεση
μέρι φθάσαμε σε μ ιά ώραιοτάτη το
ποθεσία δπον ενα φιλόξενο καφενε- 
δάκι μάς εδωσε τήν ενκαιρία νά ξε- 
κονραστοΰμε και π ιονμε δσο νερό 
θέλαμε.

Κόσμος πολνς ήταν έκεΐ, προ- 
σκννηται κ ι ’ αντοι σάν κ ι ’ εμάς, 
πον ξαποστάζανε πριν ξαναρχίσονν 
τό δρόιιο, ένώ τ άλογα τονς δεμένα 
γύρω ατά δένδρα βόσκανε τό x°q:
τάρι κι ’ έδιδαν τήν έντύπωσι σάν νά 

οε τον Ιούλιο Κριοτιο άν ό αυ- έπρόκειτο γιά σωστό καραβάνι.
τοκρατωρ ητο μονος.

—"Οχι, άπήντησέ έκεΐνος, ε ί
ναι μαζύ μέ μιά μυΐγα.

Ή  άπάντησις αύτή τοΰ βστοί- 
χισβ τήν ζωή.

Μ ε λ α χ ρ ο ι ν ό ς  *Ι π π ό τ η ς

Σε λίγο ξεκινήσαμε πάλι. Ή  πα
ρέα μας τώρα είχε ανξηθτ), γιατί 
δνό άλλα παιδ ιά , φίλοι τον Μανώλη 
ενώθηκαν με μάς.

Περπατούσαμε σιγά , γιατί είχαμε 
αρκετό δρόμο άκόμη και δεν επρε
πε νά κονρασθονμε πριν ηροφ&ά- 
σονμε νά φθάσωμε στήν 9 Αγιάσσο.



Ό  Μανώλης γιά νά μας ξοκου- 
ράζη έβγαζε κά&ε τόσο τή φυσαρ
μόνικα τον καί μάς επαιζε καjtoio 
τραγοΰδι ποΰ μουρμονριστα το λε- 
γαμε κ ι ’ εμείς.

Κ α ι δλο προχωρούσαμε ώαπου σε 
λίγο τό σούρουπο άρχισε ν' απλώ 
νεται και τό φεγγάρι ξεπρόβαλε 
πίσω άπό κάτι πανύψηλα χυπαρ»- 
σια πού φαίνονταν εκεί κάτω σαν οι 
κορυφές τους ν’άγγϊζαν τόν ουρανό.

Ή  νύχτα είχε άρκετά προχω- 
ρήοη όταν φ&άσαμε στήν Κάρυνη 
os μιά τοπο&εοία περίφημη γιά τά 
πλατάνια τηί. Ξεκουραστήκαμε λ ί
γο και πήραμε πάλι τό δρόμο, ενώ 
τό φεγγάρι μεοονρανιζοντας π ια  μάς 
άκολου&ονοε σάν ενα πελώριο χρυ
σαφένιο φανάρι.

Ή  νύχτα ήταν μαγευτική, ησυ
χία απέραντη και μονον ακουγονταν 
κάίίε τόσο ο ί κουβέντες και τά γέλια 
άπό «Ιλες παρέες πον άκολου&οϋ- 
σαν κ ι ’ αύτες τόν ίδιο δρόμο μ  
έμας.

Κ ι’ όταν με τήν πρώτη άχνάδα 
ποΰ απλώνει τό ξημέρωμα ρίξαμε: 
τό βλέμμα μπροστά μας, είδαμε ν ’ 
άπλώνεται λίγο μακρύτερα τό ̂  π α 
νόραμα τής *Αγιάοσου και στο βα- 
βος προεξέχοντας ή 'Εκκλησία τής 
Παναγίας που σέ λίγο $ά μάς δε
χόταν άποσταμένους γιά να προσ
κυνήσουμε τή χάρι της,

Δ. Χ αραλαμπ ίδης

μαδιαία άγορά ήταν γεμάτη. Κε- || |̂|Μ| ΚΑΛΟΝ ΠΡΑΐΕΟΚ
ρ άσ ια , ββρύκοκκα, β υσ ινα , κα ι δ ι
άφορα  ά λ λα  φ ρ ο ϊτα  κα ι λ α χ α ν ι
κά  ε ίχ α ν  ά π λ ω θ ή  γ ιά  πούλημα

(Ό  νεαρός Αναγνώστης μας Ν. ’£26°'
ι ο ι./.ν* *  -  ■ ι ι —      λογόπουλος πρώτος έγκαινιάζει τή»
Είχε ξη μ ερ ώ σει κ ι ’ έγώ  μέ τό ν  σΧή^,η μας τών Καλών Πράξεων μέτή»

πατέρα μου ξεκινήσαμε γ ια  να
και ταψωνίσωμε τά λαχανικά 

φρούτα τής έβδομάδος.
Λάρισσα 27]6]33 

Ν. Ώ ρολογόπ ονλος

διήγησι που μδς κάνει πάρα κάτω

Τ ογερονιάκ ι
και ο ί δνοφίΜ

Π ερπατούσε άρ γά  μέ βήμ“
μουλια<ίτό. Ή τα ν  ένα άδύνα»
γερ ο ντά κ ι πούχε π εράσει τα έρ·

___________ ____________ δομήντα  κα ί τά  κάτασπρ α  μαλ·
- · ■ ι ·> λ ιά  του μοιάζαν μέ χιονισμένιΕ μπαμπα, απο το χαλαζι φτια- πεύκου> χά πόδια 10,

3Ζαιάιάοζικες άωορίες.

νουν τό αλάτι ',
# # *

Ό  Μ παμπάς στόν Τάκη πον 
κοιμάτα ι:

— Τάκη ! σήκω !
Ό  Τάκης πετάγεται χαρούμενος. 
—Ποΰ είναιτό οΰκο

ψ υ / M U  ilv t iv  rvv# j ----  -------  ,
ήσαν γυμνά καί μόνο ένα λεπιο 
πουκάμισο σκέπαζε τό ισχνό το» 
κορμί.

Στά τρεμουλιαστά του χέρι» 
κρά ιαγε ενα μπαστούνι καμα>μ£; 
νο άπό ένα χονδρό κλαρί 
άπάνω κεϊ στηριζόταν καί πεί- 
πατοϋσε.

Πήγαινε σέ κάποιο πλουοιι
  _ κτήμα πού θάπιανε δουλειο

Διδάσκαλος πρός τόν άφηρημένο "ταν βρίσκεται ξαφνικά μπ?Κ 
Τάκ„. σ' ενα ποτάμι, τόν Πηνειό. Γιο

»«* · S '
για Τάκη ; τ ς̂ τσέπες του μέ τήν έλπίδα νί

— Ή  Γεωργία κύριε κα&ηγητά, βρή δ,τι χρειάζεται, μά οιι« 
σαρώνει πλένει τά π ιάτα καί φρον- πεντάρα

’Ζημερώμαζα
"Ολη ή φύσις κοιμάται και 

μόνο τ ’ αστέρια, τά ακοίμητα αύ
τά καντήλια, ρίχνουν τό αδύνα
το τους φώς στή γή. Κάπου-κα- 
που κανένα λάλημα πετεινού δια
κόπτει τήν σιωπή.

‘Η ώρα περνά κ ι’ εγώ ξαπλω
μένος στό κρεββάτι μου δέν μπο
ρώ νά κλείσω μάτι. Γυρνώ άπ 
έδώ, γυρνώ ά π ’ έκεϊ, μά τοΰ κά 
κου. Τέλος σηκώνομαι καί κά
θομαι στό μπαλκόνι τοϋ σπιτιού 
μου.

"Εξαφνα άκούω ήχους τροχών 
κάρρου. Τότε θυμήθηκα, πώς ή 
ήμέρα πού ξημέρωνε ήταν Τε
τάρτη' καί κάβε Τετάρτη οί κά
τοικοι τών περιχώρων έρχονται 
στή Λάρισα γιά τήν εβδομαδι
αία άγορά. Σέ λίγο άκούω αλλα 
κάρρα καί σέ μισή ώρα ή έβδο-

τί£β( δλο τό σπίτι,

ΕΙς τό μά&ημα τών ‘Ελληνικών: 
Καθηγητής. — Τό ’ Ομηρικό ζή

τημα είναι ενα πολύ σπουδαϊον πρό
βλημα ποΰ μένει άλυτο,

Μα&ητής.- Καί γιατί κύριε κα- 
&ηγητά δεν τό λύνουν διατών εξ ι
σώσεων ποΰ λύονται όλα τά προ
βλήματα ;

Κωνστ. Π. Μ αλακού της

Τί νά κάνη ; ’Άλλος τρόπο; 
γιά  νά περάση δέν υπάρχει Μ» 
τό γεροντάκι απελπισμένο κάνβι
νά γυρίση πίσω

Δυό παιδιά, δυό αχώριστοι φί· 
λοι καί φίλοι δικοί μου sijfl 
παρακολουθήσει άπό μακρυΜ 
σκηνή, είχαν καταλάβει 
γεροντάκι δέν είχε λεπτά καί 
ίδ ια  σκέψις πέρασε άμέσως ά» 
τό  μυαλό τους : Ά ν  τοΰ έδιδα* 
τά λεπτά πού χρειαζόταν Ρ  
τό πέραμα ; Τρέχουν κοντά ν» 
βγάζουν άπό τήν τσέπη ™υ;«

Ά ϋ·ή να ι— Π ινδάρου 30 . *Ω ραι γ ραφ ε ίο υ  5 -8  μ . μ , π λ ή ν  Π έμπτης κ α ι Κ υ ρ ια κ ή ς .

Ί Τ η ί Α ΐ ν Γ )  V P  3 1 0  βγάζουν άπό τήν τσέπη του;
• CJL C L lO lT iO  n fC y ]  κ α θ έ ν α  δτι λεπτά είχαν και

Στό σχολείο δ δάσκαλος έξη- δίνουν στό γεροντάκι, πού ** 
■·, τάξει σαστισμένο,

γ ε ΐ πως σχηματίζεται ρεύμα, ^  τρεμουλιαστό
έπειτα δε ρωτα τον Τοτο : _ ^  ^  χ , χείλη ,οι

- Γ ιά  πες μου, αν ανοίξω αυ- ^  ουνοδβύεται άπ6 μία ,ί»  
τό το παραθυρο που ε ίνα ι ατε-
ναντι στην πόρτα, τι ν α  γινη , _Λ', r ‘ , α Q / . u iv a  κ α ι Ικανοπο ιημένα  πουmΚαί ό Τοτος θριαμβευτικά , , I

—Θάδοΰμε τό άντικρυνό σπίτι! ™ν μια καλη πραξι.
Μ ελαχροινός ’Ι π π ό τη ς  * ·  Ώ ρολογοπ ον^

Μεζαβό μας
}Αγαπητά μου παιδιά !

Το περιοδικό σας κα&ώς ϋ’ά δ ια 
βάσετε στην επομένη σελίδα είχε 
μία ώραϊα εμπνενσ ι:

Να προκνρήξη ώς δεύτερο δια- 
γωνισμό χαράς, την εκ&εσι τών 
απόψεων σας, σχετικώς με τό επάγ
γελμα που σκέπτεστε v ’ άκολονΰ·ή' 
m s σαν μεγαλώσετε.

Τριάντα μεταξύ τών διαγωνιζο- 
,μκνων &ά κρίνουν αξ,ιοι επαίνου και 
#ά Ιδονν τά γραφόμενά των εκδιδό- 
μβνα σ' ενα μικρό τόμο της πα ιδ ί- 
χήζ μας βιβλιοθήκης.

Θα διερωτηΰήτε δμως ίσως τι 
ΰαναι εκείνο πού &ά κάνη τό περιο
δικό σας νά προτίμηση την άποψ ι 
ενος παιδιοϋ άπό την άποψ ι ενός 
BUov/ e Υπάρχουν μήπως επαγ- 
γείματα, πού θεωρείται έπαινος νά 
χ ’ άκολουθήση κανείς κα ί επαγγέλ
ματα άλλα πού είναι κατακριτέα ;

’Ασφαλώς οχι, παιδιά μου.
Ή εργασία είναι πάντα σεβαστή 

καί ό άνθρωπος πού εργάζεται με 
χήν καρδιά του στό ενα ή τό άλλο 
εηάγγελμα, είναι πάντα άξιος έκτι- 
μήόεως, άφ ’ ενός γιατί είναι σε θέσι 
να ανντηρήοη τόν εαυτό του καί τήν 
ΟΪχογενειά του, καί άφ9 ετέρου γιατί 
Εργαζόμενος, πάντα κάτι προσφέρει 
χαι οτό σύνολο τοϋ κοινωνικοί οίκο- 
Αομήματος.

Jev εΐναι λοιπόν ή εκλογή τοϋ 
Επαγγέλματος πού θά συντελέση 
οτψ διαλογή πού θά κάνα  τό πε- 
pιο&ικό σας, άλλά οί λόγοι με τούς 
ψποίονς θά δικαιολογήτε τήν προτί- 
μηοί οας.

Και θά σάς εξηγήσω άμέσως 
γιατί.

Προωρισμένος νά επιτυχή σ * ενα 
Επάγγελμα θά είναι βέβαια εκείνος 
Λον ξέρει γιατί προτιμά αύτό τό 
Επάγγελμα άπό ενα άλλο, ποιοι ε ί
ναι οί λόγοι πού τόν ώθοϋν ν 9 άφο- 
oio){h~] σ' αύτό καί τί άτομικά ή συ
νολικά καλά περιμένει άπό τό επάγ
γελμα αύτό·
•Ζ *0 τρόπος, με τόν όποιον ό κ α -  
Φενας άπό σάς θά υποστήριξή τάς 
απόψεις του, ,ανχος θά εΐναι πού θά 
κάνει τό περιοδικό σας νά σ'άς κρ ί- 

άξιους νά συγκαταλεχθήτε στό

μικρό λεύκωμα.
Φυσικά στόν διαγωνισμό αύτό 

μπορούν νά λάβουν μέρος άγόρια καί 
κορίτσια, γιατί τόσο τά μεν δσο καί 
τά δε είναι προωρισ μένα μ ια  μέρα 
νά προσφέρουν κάτι στήν κοινωνία.

Τό περιοδικό σας με χαρά ανα
μένει τήν συμμετοχή δλων τών άνα- 
γνωστών του ατό Διαγωνισμό.

*Η φ ίλ η  σας

' SH άΛΛηΛογοαφία μας
’Ά ννα ν  Σ τά νη , Σ ’ έγράψαμε 

συνδρομήτριαν καί σοϋ εστείλαμε 
τό φύλλον τής 10 ’Ιουλίου ώς 
καί τήν άπόδειξιν. Τό ψευδώνυ
μό σου ένεκρίθη καί πβριμένομε 
νά λάβης μέρος στήν κίνησι τοΰ 
περιοδικού μας.

Ά γγελ ο ν  Λ έασιον. Χαιρόμα
στε πού σοΰ αρέσουν τά ·<Έλλη- 
Λοπουλα* καί θσ προσπαθήσωμε 
νά έκτελέσωμε τήν επιθυμία σου 
σχετικώς μέ τή βαρκούλα τοΰ 
μπάνιου.

Π ολύκαρπον Χ ολέβαν. Μάς 
ευχαριστεί ή άγάπη σου γιά  τά 
«Ελληνόπουλα» άλλά προσπά
θησε νά μάς στείλης «άτι πιό 
ενδιαφέρον γιά τή σελίδα «Συ
νεργασίας φ ίλων».

Ν. 'Ω ρολογόπουλον . Μ ’ εύχα- 
ρίστησί μας σέ είδαμε νά έγκαι- 
νιάζης τή στήλη τών «Καλών 
πράξεων» καί σέ συγχαίρομε πού 
είσα ι δ πρώτος. Τό 8ο φύλλο δέν 
μπορέσαμε νά σοΰ τό στείλιομβ, 
γιατί δέν είχαμε τήν διβύθυνσί 
σου. Τώρα πού μάς τήν έστειλες 
σέ γράφομε άπό τό 9ο φύλλο 
καί σ’εύχαριστοϋμε πού μας υπό
σχεσαι νά έργασθής γιά  τήν διά- 
δοσι τοϋ περιοδικού μας.

Γ. Κ , Β ρε ττόν . Σ’ εΥράψαμε 
συνδρομητή, άλλά δέν έχεις δί
κηο νά παραπονεΐσαι, γιατί πρέ
πει νά λογαριάσης δτι έχομε 
έξοδα αποστολής. Δέν άρκεί τό 
πεντάλεπτο γραμματόσημο πού 
άναφέρεις. Θέλομε χαρτί γιά νά 
τυλίγομε τό φύλλο, κόλλα, διεκ- 
πβραιωτήν γ ιά  νά κάνη αύτή τή 
δουλειά. Ά λλω ς τε δλες οί συν
δρομές περιοδικών έτβι ύπολαγί-, 
ζονται.

Θεοφ. Κ ανελήν . Σάς άποστεί' 
λαμε τά φύλλον πού έζητήσατε·

Έλάβαμε λύσεις καί δελτία 
χαράς τών πρώτων 6 φύλλων 
άπό τούς Γ. Δημητρακόπουλον, 
Κ. Μαλακούτην, Δ. Παυλίδου, 
Μ. Γρηγηριάδην.

Έλάβαμε λύσεις καί δελτία χα 
ρας τοΰ 7ου φύλλου άπό τούς Ν 
Ωρολογόπουλον, Μελλίνα Κούπ 
πα, Γ. Πανά, Μ. Γεωργαντά, Γ 
Δημητρακόπουλον, Μ. Γρηγοριά 
δην, Θ. Άριστόπουλον, Π. Χο 
λέβαν, Κ. Μαλακούτην, Αίκ. Σβο 
ρώνου.

’Ε νδ ιαφ έρουσα ε ίδ ο π ο ίη σ ις .  
Ό σοι έγγράφονται συνδρομηταί 
παρακαλοΰνται νά μάς στέλνουν 
καθαρογραμμένο τό δνομά τους 
καί τήν διεύθυνσί τους. Οί 
δέ λαμβάνοντες μέρος στή «Σ υ
νεργασία Φίλων» νά στελνονν 
τήν συνεργασία τους γράφον
τας στή μία μόνον πλευρά τοΰ 
χαρτιού, άλλω ς δεν ·&ά λαμβά - 
νω ν τα ι ν π '  8 ψ ιν .

’£%ωο ζδν ενα σζον cMJo
"Οροι συμμέτοχης 1-20 λέξεις δρχ. 

8 καί γιά κάθε έπϊ πλέον λέξι 50 λε
πτά.

'Ε λληνόπουλα  ! Ά πό σήμερα 
λαμβάνω κι’ έγώ μέρος στήν κί- 
νησι τοϋ περιοδικοΰ μας καί πα
ρουσιάζομαι.

cΙ π π ό τ η ς  τώ ν 'Ο νείρω ν
Μέ τήν έγκρησι τοΰ ψευδωνύ

μου μου παρουσιάζομαι.
Ζητώ ν '  άλληλογραφώ μέ μα

θητήν Γυμνασίου πού μένη στήν 
Α θήνα  ή στόν Πειραιά.

’Α λήτης Β αα ιλη ά ς

'βρκρίοεις ψευδωνύμων J
Δικαίωμα έγκρίσεως ψευδωνύμου 

γιά δλον τόν χρόνον δρχ. 10. Πλάι στό 
ψευδώνυμο γράφεται τό ψηφίον α 
δταν πρόκειται γ ι’ άγόρια καί κ δταν 
πρόκειται γιά κορίτσια.

Έγκρίνονται τά ψευδώνυμα 
Κόρη τών Ά νθ έω ν  (κ), Βασιλεύς 
τών Τζαμπατζήδων (α), Έ λπι- 
δαφόρος Νέος (α), Γίνος Βού- 
γας (α).



Λ Υ Σ Ε ΙΣ  Δ ΙΑ Γ 9 Ν ΙΣ Μ 0 Υ  Π Ν Μ Ι Ι Β Ι  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΥΣΕΩΝ Β'. ΤΡΙΜΗΝΟΥ
Φ ύ λ λ ο  Ιο

1. Α εξ ίγρ ιφ ος : Μετά—Βολή= 
Μεταβολή
2. Μ εταγραμμα τ ισμ ό ς  : Φάρος— 
Φόρος
3 . Κ ρ υ π τ ο γ ρ α φ ικ ό : ’Ιερουσα
λήμ, "Ελος, Ράσο, Ουράλια, ΥΙ- 
ός, Σάμος, Άσημος, Λύρα, Ή - 
λ£ας, Μηλεα.
4. Γ ω νία  : Μηδία, Νάξος, Μ ί
δας, Μαΰρο, Κριθή, Ά τλας, Ή 
λιος. Κ αθέτως: Μαδρίτη.
5. Σ ταυρω τές  λ έξε ις  : Όριζον- 
τΐως : Βέλγιον, Σελήνη, Ρωσσία 
Αγαμέμνων, Καθέτως : 'Ελλάς, 
Σάμος, Αίμος, Σόλων, Πάρνων.

Φ ύ λ λ ο  2ο 
β . Κ ρ υ π τ ο γ ρ α φ ικ ό : Θεσσαλονί
κη, Ε λλάς, Σελήνη, Άλόνησος, 
Λάθος, Ό θέλλος, Νικόλαος, Ί  
κόνιον, Κόνικλος, Ή λίας.
7. Α ίν ιγμ α  : Ή πειρος-Ά πειρον.
8 . Κ ρ υ π τ ο γ ρ α φ ικ ό ν : ’Αλέξαν
δρος, Λάρναξ, ’Εναλλάξ, Ξένος, 
Ναός, Δένδρον, Ρόδον, "Ονος, 
Σέλας,
Q. Φ ω νηεντόΚ ιπον : Μηδένα
προ τοΰ τέλους μακάριζε.
10. Α ίν ιγμ α  : Βρο>μη—Ρώμη.
11 Ι Ι υ ρ α μ ίς : Ε. Ή ρ α , Αίμος, 
Πατήσια, Παράσημο. Καθέτως: 
'Βρμής.
12. Α ίν ιγ μ α  : Ά νά —Παρά—Διά 
= ’ Αναπαραδιά.

Δεχόμεθα λύσεις εως τάς 25 Αύγούστου.

57. Α ίν ιγ μ α
Τό πρώτο μου, μέρος τής οικίας 
Τό δεύτερό μου, δεσποινίς 
Καί τά δύο αν ένώσης 
Νήσο ένδοξο θά βρής.

Κ . Μ αλακούτης

58·’ Ε λλιπ οαύ μ φ ω νον

α—εα—α—αι—α—α—εα 
Π ονηρη ά λ β π ο υ δ ίτσ α

59. Γ ρ ίφ ο ;

τ κ σ τ
τ τ κ κ σ σ τ τ
τ ας τ κ δ κ δλους σ στά σ τ δν τ 
τ τ κ κ  σ σ τ τ

τ κ σ τ
άλλοΰ

Θεόν Κ
’ Ω ρολογόπουλος

fed. Φ ω νη Β ντόλιπ ον  

σ — λ μ ν
Ξ ανθός ’Α θ η να ίο ς

61. Π υραμί;
+  =Σύμφωνον 

. 4- . =Μ έρος τοΰ προσώπο» 
. . +  · · =Κράτος Ευρώπης 

. . .  -f- . . . =Ποταμός Γαλλία; 
Καθέτως οί σταυροί : Κράτος 
τής ’Ασίας.

Β. Ά λιβέρτης

62. Ά χ ρ ο α τ ο ιχ ί ;

Τά πρώτα γράμματα τών «ό1 
τω θι λέξεων σχηματίζουν ή(><Μ 
τοΰ 1821 1. Μέρος τοϋ σώμαιο;
2. Θεά. 3. Θεά. 4. Πόλι; τή; 
Ευρώπης. 5. ‘Αρχαία Ελληνική 
πόλις. 6. Άκρωτήριον. 7. Ά*1 
θος. 8. Ευρωπαϊκή πρωτεύουαα.
9. Νήσος 'Ελλάδος.

Θ, Γεωργιάδΐβ

63 Δ ικ τυ ω τ ο ν
=Χρονική Διαίρβσις 

. =Θεά

. . .  . = Ρήιια  
Καί καθέτως τά ϊδ ια

Κ . Σαβανή

Jjllllllimilllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllll! lll!llllllllllllllllllll!lll!illllll!ll!lllllllllllllll!l!llllllltlll!llllllllllllllll!!llllllllllllllllllllllllllllllllilUIIIIIIIIIIIIWI||

Ο ΛΕΥΤΕΡΟΙ ΜΕΓΑΛΟ! ΜΟΝΙΜΟ! ΜΑΣ
Ό δεύτερος διαγωνισμός ποί> προκυρήσσουμε είναι νά μας 

στείλη κάθε παιδί γραπτή τή γνώμη του περί τοΰ τί επάγγελμα 
θά άκολουθήση σάν μεγαλώση καί γιατί θ’ άκολουθήση αυτο 
καί δχι άλλο,

"Οποιες γνώμες κριθοΰν καλλίτερες θά δημοσιευθοΰν σ3 ενα 
βιβλιαράκι, πού θά άποτελέση τδν δεύτερο τόμο της βιβλιοθή
κης μας.

θ ά  λάβουν μέρος σ’ αύτδν τδν διαγωνισμό δσοι στείλουν 
8 δελτία άρχίζοντας άπο τον άριθμο 9 τοΰ παρόντος τεύχους.


