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v Ο Λουδοβίκος Φρερυ ήταν έ'νας νέος 
είκοσι χρόνων. Ε κ είνο  τό βράδυ είχε δει
πνήσει με φίλους του στο Ντιζόν και τό 
δείπνο ηταν τοσο ειίθυμο, ώστε παρετάθη 
ως τά μεσάνυχτα. “Οταν ^σηκώθηκαν γιά 
να φύγουν, τότε μόνον έκατάλαβε πόσο ει 
χαν άρ'/οπορήση.

— Κ ι’ έχω, είπε 
πέντε χιλιόμερα νά 
κάμω γιά νά φθάσω 
σπίτι μου.

— Μπά μέ τό πο
δήλατό σου θά φ&ά- 
0Τ1' γρήγορα. Σέ ε ί
κοσι λεπτά τό πολυ.

Καβαλίκεψε τό π ο 
δήλατό του, εχαιρέ 
τισε τούς φίλους του 
κι’ έφυγε.

Κατοικούσε σ’ έ'να 
μικρό χωριό στά π ε 
ρίχωρα τοΰ Ντιζόν, 
λίγα χιλιόμετρα μα- 
κρυά άπό τήν πόλι 
καί γιά νά φθάση έ- 
πρεπε νά περάση ά 
πό έρημους δρόμους.

Γιά κάμποση ώρα 
εκυλούσε γρήγορα 
καί ξέγνοιαστος δταν 
έξαφνα έλάτωσε τήν 
ταχύτητά του, γιατί 
είχε διακρίνει σέ μ ι Ό  νεαρός Λ ουδοβ ίκος φρερυ

κρή άπόστασι μπροστά του σταματημένο 
έ'να αυτοκίνητο.

— Τί νά κάνη άραγε αυτό τό αύτοκίνητο 
τό σταματημένο μέ σβυσμένα φ ώ τα ;Ά ν  δέν 
άπατώμαι, είναι σταματημένο μπροστά στήν 
έπαυλι τού κ. Μαρζές, μά ξέρα> πώς αύτός 

έχει φύγει τήν περα
σμένη εβδομάδα,

( "Οταν έπλησίασε 
πιό πολύ, έστάθηκε 
καί ξεκαβαλίκεψε. Τό 
αυτοκίνητο ήταν σέ 
αρκετή άπόστασι καί 
εσκέφθηκε ά'ν έπρε
πε νά πλησιάση. Δυό 
παράθυρα τής έπαΰ- 
λεως, ήσαν φωτισμέ
να καί ανάμεσα άπό 
τίς κουρτίνες είδε 
σιλουέττες νά πη- 
γαινοέρχώνται.

—’Δ ιάβολε! έσκέ- 
φθηκε, βλέπω αν
θρώπους μέσα στή 
βίλλα καί βάζω στοί
χημα, πώς θά είνα ι 
λωποδύτες. Π ρέπει 
νά ίδώ τί συμβαίνει..

“Εσβυσε τό φανά
ρι του γιά νά μή, 
γίνη άντιληπτός καί 
άκούμπησε τό ποδή
λατό του σέ μιά γω -



νια, εις τροπον ώστε νά μή φαίνεται, υ 
στέρα επλησίασε τό αύτοκίνητο μέ πολλές 
προφυλάξεις. "Ενας άνδρας στεκόταν μπρο
στά στο αυτοκίνητο καί είχε τό ΰφος νά 
παραφυλάη. Φορούσε κασκέτο σωφέρ καί 
χωρίς αμφιβολία θά ήταν ό οδηγός τοΰ αυ
τοκινήτου.

Οί υποψίες τοΰ Λουδοβίκου έγιναν βε
βαιότητες. Ασφαλώς είχαν μπή κλέφτες 
στην επαυλι τοϋ κ. Μαρζέλ.

, Εστρεψε τα βλέμματά του στήν επαυλι 
και διεκρινε άπό ενα παράθυρο πέντε-έ'ξ αν- 
δρες νά ψάχνουν συρτάρια καί ντουλάπια.

Δέν υπάρχει πιά καμμιά αμφιβολία, λω
ποδύτες έκλεβαν πράγματα, ξεγύμνωναν 
την επαυλι. Τ ί επρεπε νά κάμη ; Τ ί μπο
ροΰσε νά_κάμη αυτός μόνος του, εναντίον 
εξη ανδρών οπλισμένω ν;

Νά τούς έπιτεθή θά ήταν καθαρά τρέλ- 
λα. Ν ά ειδοποίηση την αστυνομία ; Έ π ρ ε 
πε νά ξαναγυρίση στό Ντιζόν καί ωστόσο 
μπορεί οί κλέφτες νά είχαν έξαφανισθή.

Ό  Λουδοβίκος έμεινε λίγες στιγμές σκε
πτικός^ κι’ έξαφνα μιά φαεινή ιδέα τόν έκα
με ν’ άντληση θάρρος.

Καθώς^ ό σωφέρ είχε γυρισμένη τήν πλά
τη του, τόν έπλησίασε σ.γά-σιγά έκ τών 
όπισθεν περπατώντας στις μΰτες τών π ο 
διών του, ύστερα έ'β/αλε τήν εσάρπα πού 
ειχε δεμενη στόν λαιμό του καί δταν έπλη- 
σίασε τόν σωφέρ, τόν επέταξε άπότομα καί 
ετύλιξε με αυτήν τον λαιμό του σφίγγοντα* 
με δλη του τή δύναμι.
, Ξαφνιασμένος άπό τί)ν απρόσμενη αύτή 
επιθεσι ο σωφέρ, έπεσε ανάσκελα καί τότε 
ο Λουδοβίκος έσκυψε άπάνω του καί τοΰ 
εβαλε το χέρι στό στόμα γιά νά τόν έμπο- 
οιση να φωνάξη.

Ό  σωφέρ έκανε νά σηκωθή, μά δέν τό 
κατωρθωσε, γιατί ό Λουδοβίκο? ήταν άθλη- 
της καί είχε πολλή δύναμι. Έ π εσ ε  επάνω 
του και τον άρχισε στις γροθιές γιά νά τόν 
εμποδιση να φωνάξη.

, ’'^ τ ε ρ α  άπό αρκετή πάλη, κατώρθω-ε 
να^ καταφέρη στόν αντίπαλό του μιά γροθιά 
στο σβέρκο πού τόν ζάλισε καί τόν έκαμε 
τα πεση αναίσθητος κατά γης.

« Γ ° ^ - : ίισΰ^ασα dlt’ αύτόν! εψιθύρισε 
ο Λουδοβίκος, άλλά πρέπει νά τόν δέσω 
αμέσως, γιατί σέ λίγο θά  συνέλθη.

Ανοιξε την θυρίδα τοΰ αύτοκινήτου καί

ειχε τήν τύχη νά βρή μέσα στό αύτοκίνητο 
ένα χονδρό σχοινί, μέ τό όποιον έδεσε τό 
Οΰμα του, πού εξακολουθούσε νά βρίσκεται 
σέ αναισθησία. Πριν τόν δέσει, τοϋ έβγαλε 
TO επανωφόρι καί τό κασκέτο, τά έφόρεσε 
κι επειτα αφού έδεσε καλά τόν σωφέρ, τοΰ 
εφίμωσε το στόμα μέ τό μαντήλι του καί 
τόν μετέφερε σάν πακέτο σέ άρκετή άπό- 
στασι πίσω άπό κάτι θάμνους.

I ωρα να ιδοΰμε τι θά γίνη μέ τούς ά'λ- 
λους, ειπε και εσπευσε νά χαθήση στό 
βολάν.

Ή  ιδέα του ήταν νά παίξη τό ρόλο τοϋ 
σωφέρ.

7 ^ ®  ™ σκοτάδι, εσκέφθηκε, δέν θά  μέ 
ιδοΰν...

Δέν έπερίμενε πολύ ώρα. Σέ λίγο είδε 
τούς πέντε άνδρες νά κατεβαίνουν μέ διά
φορα δέματα στά χέρια τους καί έ'νας-ενας 
ανέβαιναν στό αύτοκίνητο καί έλαβαν θέ
σεις. Ό  έ'νας ά π ’ αύτούς πρίν μπει μέσα, 
ακουμπτισε το χερι του στον (ομ,ο τοΰ φί- 
λου μας καί τοΰ είπε :

J Γρήγορα στό Ντιζον. Καί τώρα μπο
ρείς ν ’ άνάψης τά φώτα σου

Ο Λουδοβίκος ενευσε, χωρίς νά γυρίση 
to κεφάλι του, άναψε τούς προβολείς του 
κι εβαλε μπρός. Ευτυχώ; ήξευρε πολύ κα
λά νά όδηγή καί έφυγε μέ ίλιγγιώδη ταχύ
τητα.

Οι λωποδΰτες μεσα στο αύτοκίνητο ήσαν 
πολύ^εύθυμοι καί διηγούντο τ ’ αποτελέσμα
τα τής έπιχειρήσεώς των.

— Τουλάχιστο 200.000 φράγκα βγάλαμε, 
ελεγε ο ενας καί είχαν τέτοια ακατάσχετη 
φλυαρία καί εξαψι, ωστε μόνον δταν είδαν 
τό αύτοκίνητο νά στέκεται μποστά στό 
άστυνομικό Τμήμα έσκέφθηκαν νά ίδοϋν 
που βρίσκονται.

Τ ί θέλεις έδώ, Κάρολε; φώναξε κά
ποιος. Είσαι τρελλός.

’Αλλά ήταν πολύ άργά. X  φίλος μας 
πετοΰσε τό κασκέτο του κ ι’ έφαηαζε στούς 
αστυφύλακες πού έτρεξαν πρός τό μέρος 
του αυτοκινήτου:

7 ~ ε<Ρε@α Μ·1® συμμορία ! Τούς έπιασα 
που έκλεβαν την επαυλι τοΰ κ. Μαρζέλ. 
Ε ίνα ι κι άλλος ενας συνένοχος, μά αύτόν

, τ0^ 1,9 ή τε δεμένον έξω άπό τήν επαυλι 
πισω απο κάτι θάμνους.
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Λοιπόν Λ ά μ π η ,  απόψε θά  μάς πής  

; για την συντροφιά τον ’Απόλλωνα, που 
με τονς χορούς της και τά τραγούδια της 

| διασκέδαζε τά συμπόσια τών Θεών.
| ; Η  συντροφιά τοΰ ’Απόλλωνα παιδιά,
; άρχισε δ Λ ά μ π η ς ,  είναι κυρίως οί Μοΰ-  

οες... Μ α μαζι μ  αντές ονχνά ενώνουν 
: τους χορούς των και δύο άλλες φαιδρές  

παρεες, οι α>ρες και οί χάριτες ποΰ είναι 
προσωποποίηση τής ανοιξιάτικης φύσεως  
τής ανθισμένης γ η ς  και. τής πολύχρωμης  
ομορφιάς τών λονλουδιών και τών καρ
πών. Ιδ ιαίτερα μ έ  τήν άλλαγή τών επ ο 
χών σννδέοννται οί ώρες.

Αυτές είναι φύλακες στις μεγάλες π ύ 
λες τοϋ ουρανοΰ καί πότε τις κλείνουν μέ  
πυκνή νεφέλη (τήν κακοκαιριά τοΰ χ ε ιμ ώ 
να φυσικά) και πότε  διώχνοντας τά σύν
νεφα, τις ανοίγουν και προβαίνουν, μυρο- 
φόρες και λουλουδοστολισμένες, οί καλο
καιριάτικες εποχες, μ ιά-μιά μέ  τή σειρά 
Τ>?ί··. Το ιδιο άπο τις πύλες τον ουρανοΰ, 
βγαίνουν εναλλάξ ή Ν ύ χ τα  και ή 'Η μ έρα  
και δλα είναι τόσο ώραΐα κανονισμένα πού, 
ενώ στην πρωτογονη εποχή τά ονόματα  
τους ησαν Θαλλώ και Κ αρπώ , υστέρα σχε
τίζονται μ ε  ττ/ν Θεμιδα που προσω ποποι
είς την τάξη , θεωροΰντας παιδιά της και 
λέγοντας Ευνομία, Δίκη και Ε ιρήνη.. .Τρεις  
ωραίες θεές, γοργές και χαριτωμένες που 
ή πρώτη κρατεί ανθισμένο κλάδο και σ υ μ 
βολίζει τήν άνοιξη, ή δεύτερη στάχυα και 
παρισχανει το καλοκαίρι κ ι ’ ή τρ ίτη ώριμα  
σταφύλια και φέρει τό Φθινόπωρο... " Υ 
στερα' κλείνουν μέ  τή Ν εφ έλη  τις πόρτες  
τοΰ ουρανοΰ κι' ό άγριος χειμώνας σκεπά-  
ζει τή γ^.

— Τί ώραΐα εικόνα Λ ά μ π η ,  ε ϊπε  ή ’Ά ν 
να, θαρρώ πως τις βλέπω τις πόρτες χοΰ 
ουρανοΰ μέ  τίς πεντάμορφες τρεις θυρω-  
Οους των τις ΤΩρες! Κ ι ’ οί χάριτες πόσες 
ψ αν καί τί παρίσταναν ;

— Οί Χ ά ρ ιτε ς  ήσαν τρεις κ ι ’ αυτές. 
Σ τη ν  Α θή να , δμως, έλάτρευαν δυό, τήν 
Α ύξώ  και τήν 'ΙΙγεμόνη... Σ τή ν  Σπάρτη ,  
ίπίαης, δυό, τήν Κ λήτα  και Φάεννα, μά  στή  
Βοιωτία οί Χ ά ρ ιτε ς  ήσαν τρεις κ ι ’ αυτές  
ήσαν και Πανελλήνιες. ’Αγλα ΐα , Ε υφ ρ ο 
σύνη και Θάλεια... Σ άς  ε ίπα  θαρρώ πώς  
παρίσταναν τις α κ τίν ες  τοΰ ήλιου, γ ι ’ αυτό 
θεωρούνται κόρες τοϋ Ή λ ιο υ  ή τοΰ Δ ιός 
καί μιάς Ώκεανίδος, τής Ε ϊρ ινόμης. Μ ά  
εμφανίζονται κ ι ’ αυτές στολισμένες μ έ  ά- 
νοιξιατικα ρόδα κ ι ’ έ'χουν πολυ σχέση μέ  
τις καλές εποχές και τήν άνθηση. Α υτές  
μαζι μέ  τις Ώ ρ ε ς  και τϊς Χ ά ρ ιτες  δέχθη
καν καί στόλισαν μ έ  περιδέραια τήν ξανθή  
Α φροδίτη  δταν βγήκε άπό τή θάλασσα' 

αυτές χαρίζουν τό δώρο τής ομορφιάς, τήν 
ευθυμία και τή χάρι. Κ ι ’ όμάδι μ έ  τις 
Μοΰσες χορεύουν γύρω άπό τόν Α π ό λ λ ω 
να πον παίζει τήν γλυκειά κιθάρα του... 
Κ αι τώρα γιά τίς Μοΰσες τ ί  ξέρετε ;

— Έ γ ώ  ξέρω πώ ς ήσαν 9 είπε ό μ ι 
κρός Παΰλος, γιατί ή μ α μ ά  τις εχει κεν
τήσει σέ ενα εργόχειρο και τίς μέτρησα... 
ξέρω μάλιστα καί τά όνόματά τους. Κ α ί  
δίχως νά πάρχ\ αναπνοή άπό φόβο μήν τόν 
κόψη κανείς, ε ϊπε ό Παΰλος ’. Κ λε ιώ , Ευ
τέρπηι, Θάλεια, Μ ελπομένη, Τερψιχόρα, 
Ε ρ α τώ ,  Πολύμνια, Ουρανία καί Καλλιόπη.

— Μπράβο Παυλάκι, ε ϊπε  ό Λ ά μ π η ς ,  
εχεις καλή μνήμη. ΚτΧ πρέπει νά ξέρης 
πώς οί Μοΰσες εϊνε άκριβώς παιδιά τής 
μνημοσύνης καί θεωρούνται Θεές τής 
Μ νήμης.. .  Αυτές παρακαλοΰν οί ποιηταί  
νά τους θυμίσουν τά ηρωικά κατορθώ μα
τα που θέλουν νά ψάλλουν.

Τραγούδα Μοϋσα τό θυμό  τοΰ ξακου- 
στοΰ Ά χ ιλλέα ,  αρχίζει καί ή Ίλ ιά δα .

—  Μ ά κ ι ’ ή ’Οδύσσεια Λ ά μ π η ,  ε ϊπε ή 
"Αννα, δμοια σχεδόν αρχίζει.

Τόν άντρα τόν πολύπραγο τραγούδησε
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—’Εμπρός πα ιδ ιά , έτοιμοι; Στή γραμμή! 
μ α ; έφώναξε ό δάσκαλός μας μέ τό σοβαρό του 
ύφος.

’Ε μείς δέν αργήσαμε νά συμμορφωθούμε 
πρός τήν διαταγήν του. Οί μαθηταί όλων τών 
τάξεων τοϋ σχολείου μιας ήσαν τώρα παρατεταγ- 
μένοι στήν αυλή κατά τετράδας, «αί έτοιμοι νά 
ξεκινήσουν γιά τήν έξοχή. Ά πό  τήν προηγούμε
νη ημέρα είχαμε φτιάξει τά πράγματά μας. Έ γώ  
δέ είχα  μέσα στό κσλαθάκι μου ψωμί καί τυρί, 
αυγά, φροΰτα, καθώς κι’ ένα τενεκεδένιο πο
τηράκι, άπ’ αύτά ποΰ ανοιγοκλείνουν. "Οταν κα
νείς εϋρη πηγές δροσερές είς τήν εξοχήν, είναι 
πολύ άσχημο πράγμα νά πίνη νερό μέ τά χέρια 
του.

Λοιπόν, προηγουμένων τών δασκάλων μας, 
έξεκινήσαμε μόλις έρροδοχάραζε ή μέρα γιά τήν 
κορυφή τοϋ βουνοϋ, όπου είναι κτισμένο ένα 
έρημοκλήσι μέ δροσερή πηγή, κάτω άπό μεγά 
λα πλατάνια. "Η μεθα  όλοι γελαστοί καί εύθυ
μοι. Έ βηματίζαμε μέ ζωηρότητα κ ι’ έτραγου- 
δούσαμε μ ’ ένθουσιασμό. Π ολλά τραγούδια 
ήξεύραμβ, ά λλ ’ έπροτιμούσαμε πάντοτε τήν 
«Ά νοιξιν» , ένα πεταχτό καί εύμορφο τραγου
δάκι, όπου είχε τονίσει ό δάσκαλός μας τής ωδι
κής, βΐς ρυθμόν έμβατηρίου. Ά κόμη τό θυμούμαι: 

Μάς ήλθε ό Μάης 
άνθοντυμενος 
καί στολισμένος 
ρόδα πολλά.
Ή  πεταλοΰδες 
μέ τ ’ άνθη σμίγουν, 
πετοΰν κι’ ανοίγουν 
χρυσά φτερά...

μου ώ Μοϋαα.
— Πολυ σωστά.. Οί Μοΰσες υποστηρί

ζουν την ποίηση, τη μουσική κ ι '  δλες τις 
ώραΐες τέχνες και Ε π ισ τ ή μ ε ς .  Κ α ϊ  οί αρ
χαίοι ποιηται τις παρίσταναν κρυμμένες  
μέσα σε συννεφιασμένα βουνά νά ψάλλουν 
ϋμνους γιά τις άρετες και τη δύναμη τών  
’Ολυμπίων Θεών. 1Έ τ σ ι  τελειώσαμε με  τον 
”Ο λυμπο σήμερα.

— Κ αι η "Ιρις Λ ά μ π η ,  την ξέχασες.
— ’ Α χ , εχετε όίκηο ! κόντευα νά την ξε- 

χάσω τη γοργόφτερη κι άνεμόποδη  ”Ι ρ ιδ α , 
την ταχυδρόμο τών §εών. Προσωποποιεί  
φυσικά το ουράνιο τόξο, πον ενώνει τόν 
ουρανό με  τη γη και φέρνει τη θέληση  
τών ϋ·εών στους άνϋρώπονς. Βρίσκεται ι
διαιτέρως στην υπηρεσία της "Ηρας, δπως  
ό ' Ε ρμ ης  στην υπηρεσία τοϋ Δ ιός. Καϊ  
τώρα καληνύχτα, παιδιά, αϋριό ϋ·ά σας πώ  
γιά τους Θεούς της θάλασσας.

ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ίΙΑΠΑΔΔΚΗ

1Ε 3 < α > Χ 1Η Ι

> επερνούσαμρ, πριν άκόμη βγοΰμβ
από τήν πόλι, μας έβλεπε ό κόσμος οπου μόλις | 
άνοιγε τα παραθυρα του απο τόν ύπνον, κι’ 
έκαμάρωνε νό σταθερόν βάδισμά μας καί τό ω
ραίο μας παράστημα. Ή μ ε θ α  υπερήφανοι. Έ 
πειτα, σιγά-σιγά, αφήσαμε πίσω καί τά τελευ
τα ία  σπίτια τής πόλεως- έπεράσαμε άπό μερικούς 
δενδροκήπους, (όπου οί κηπουροί έκλάδευαν τά 
δένδρα, τώρα πού ήταν άνοιξις καί τά έλευθε· 
ρωναν άπό τούς μικρού; ξερούς κλάδους καί τις 
κάμπιες). Επεράσαμε πολλές πρασιές, έπεράσα
με από φράχτες στολισμένους μέ πασχαλές καί 
τριαντάφυλλα καί τώρα πλέον «πλησιάζαμε πρός 
τ ’ άμπέλια. Π ριν α π ’ αύτά, ήσαν δεξιά καί αρι
στερά μερικά μεγάλα πεύκα καί λ ίγα  σπιτάκια
φτωχικά. Τούς είδαμε νά φτιάνουν σκιάδες άπό 
καλάμια και φύλλα, για νά προφυλαχθοΰν ίσως 
τό καλοκαίρι απο τάς καυστικάς ακτίνας τοϋ 
ηλίου, τούς είδαμε νά οδηγούν τά  ζώα τους 
πρός τό δάσος φορτωμένα μέ όλα τά εργαλεία 
που τούς έχρειάζοντο γιά νά έργασθούν: δικέ- 
λες, κοφίνια, πριόνια, κλαδευτήρια, ποτιστήρια, 
σκεπαρνια, δρέπανα κλπ. "Ήσαν κι’ έκείνοι χα
ρωποί καί γελαστοί όπως έμείς. ’Ε πί τέλους, νά 
τ ' αμπέλια μέ τά καταπράσινα νεοβγαλμένα πλα- 
τυά τους^φύλλα καί νά κοντά τους πολλέ; συ' 
κιές. Π ρώτα ο Νώε, μάς είπε ό δάσκαλός μας, I 
λέγ ή Π αλαιά Γραφή, ότι εφεύρε τήν καλλιέρ· f 
γεια  τή ; αμπέλου. ‘Ο άμπελών άποτελεϊτα ι άπό I 
διαφόρους άγρούς, φυτευμένου; κατά διαστήμα- I 
τα άπό πολλά κλήματα μέ κλάδους. Αί ριζαι |  
τους ε ίνα ι χονδραι καί ανώμαλοι. Είς τάς άκρας Ε 
τών κλάδων βγαίνουν μικροί βλαστοί, οί όποιοι [ 
λέγονται έλ ικες  καί μέ τού; όποίοος τά κλήμα- ( 
τα γαντζώνουν είς τά άλλα δένδρα, ή όπου εΰ- I 
ρουν. Τά φύλλα τής αμπέλου τά θειαφ ίζουν τόν I 
Μ αΐον, γιά  νά τά προφυλάττουν άπό τή φύλλο · I 
ξήρα, μία κακή ασθένεια. Τό τσαμπί τού σταφυ- I  
λιού λέγεται β ότρ υς , καί ό κάθε βότρυς έχει πολ- I 
λές ρώγες. Ο ί σκαντζόχοιροι, λοιπόν, μπαίνουν I 
οί πονηροί, κρυφά-κρυφά στ’ άμπέλια , καί κα
θώ ς περνούν άπό τά  κλήματα, μέ όσας βελόνας 
έχουν, τρυποΰν κι άπό μια ρώγα. Τήν πέρνουν 
μαζύ τους καί τήν τρώνε ύστερα μέ ήσυχία !

Μά πού νά τά θυμούμαι νά σάς τά λέγο) όλα, 
παιδιά  μου, όσα μάς έμάθαινε ό δάσκαλός μας I 
άπό κάθε μέρος όπου «περνούσαμε ! Θά έπρεπε 
νά σάς κάμω μιά πολύ μεγάλη διήγησι. Ή  άλή- ! 
θεια  είναι πώς ή έξοχή τήν άνοιξι μοιάζει μέ 
τόν Παράδεισο καί ό τ’ ε ίν ’ άδύνατον κανείς νά 
τήν περιγράψη τελείως, όσω παραστατικός κι’ 
άν είναι στις διηγήσεις του. Νά βλέπης τήν j 
πρασινάδα εκείνη, νά αισθάνεσαι τήν φύσιν δ- ' 
λην μυρωμένην, νά κάθεσαι κάτω άπό τό φουν
τωτά πεϋκα τού δάσους καί ν ’ άναπνέης τό ζωο- I 
γόνο άρωμά τους. Έ π ε ιτ α  νά βλέπης μακουά, 
κάτω στό λόγγο, νά περνοϋν οί βοσκοί μέ τά 
πρόβατά t o u c , νά πηγαίνης στά χωριά νά βλέ- ; 
πης τούς χωρικούς μέ τίς πλατειές σιγοΰνες τους 
νά οδηγούν τίς κατσίκες τους καί τά γαϊδουρά- |

κια τους, φορτωμένα κληματόβεργες- νά βλέπης 
^τις κόττες μέ τά κλωσσόπουλα νά τιτιβ ίζο υν  

βδώ κι’ εκεί, (νά κάνουν δηλ. τσίου-τσίουί), νά 
βλέπης τή μάννα τους νά τά ταΐζχ), βάζοντας 
τήν τροφής πού τούς ρίχνουν, ή πού βρίσκει μό
νη, μέσ’ τό στόμα τους- νά βλέπης τά κορίτσια 
να κρατούν τή στάμνα γεμάτη νερό επάνω στό 
κεφάλι, τούς γέρους χαρωπούς καί ροδοκόκκι
νους νά καπνίζουν τά μακρυά τσιπούκια τους 
ή τούς ναργιλέδες τους, κάτω άπό τή σκιά τών 
φύλλων τοϋ γεροπλατάνου τής πλατείας τοϋ χω 
ριού- τίς γρηές νά κάθωνται στά κατώφλια μέ 
ρόκα καί άδράχτι στό χέρι, τά παιδιά  νά πα ί
ζουν τήν «αμπάριζα» στά στενά, ή νά στήνουν 
ξώβεργες, ή νά κόβουν φρούτα, άνεβασμένα στά 
δένδρα, τίς ά /ελάδες μέσα είς τά βουστάσια, 
τα άλογα στή φάτνη, τούς χοίρους νά κυλιούνται 
δεξιά καί άριστερά στό βούρκο, ή νά κάθωνται 
Ατα χοιροστάσια , τούς σκύλους νά γαυγίζουν 
διαρκώς, τάς άλλας όρνιθας είς τούς ορνιθώ 
νας, τίς μέλισσες στις κυψέλες, τίς χήνες, τούς 
γάλους, τά  κουνέλια... καί τόσα άλλα ώραΐα 
καί περίεργα πράγματα, ε ίνα ι τρ έλ λ α ! ’Ιδίως 
■μοΰ αρέσει, δταν πηγαίνω σέ κανένα χωριό, νά 
τρεξω πρώτα-πρώτα, στήν έκκλησιά νά προσευ
χηθώ- ανάβω ενα κεράκι, φιλώ τό χέρι τοΰ πα
πά καί ζητώ τήν ευλογία του,

Θαυμάζω έπειτα τίς ωραίες εικόνες, δλες 
κατασκευασμένες, ώς έπ ί τό πλεϊστον στά χω 
ρία μας, άπό καλούς ζω γράφους, επειδή τά πε
ρισσότερα έξωκκλήσια μας είναι πολύ παλαιά  
και Βυζαντινής τέχνης. ’Επίσης πρέπει νά έπι- 
ακεπτεται κανείς καί τό σχολεΐον τοϋ χωριοΰ, 
καθαρώτατον, καί πάντοτε χτισμένο είς τό ύ- 
ψηλότερον μέρος. Ά π ’ έκεϊ βλέπεις κάτω τούς 
αγρούς, τά λειβάδια, τόν ποταμό, τή λίμνη, τούς 
■αμπελώνας, τούς ελαιώνας κτλ. Τ ά  σπίτια τοΰ 
χωριοΰ είναι μικρά καί νοικοκυρευμένα, έχουν 
«έ πάντοτε αύλήν μέ δένδρα.

Προχωρώ τώρα είς τήν διήγησίν μου:
’Επήραμε λοιπόν τόν δρόμον πλέον τού βου

νοϋ. "Επαυσαν οί άγροί καί τ ’ άμπέλια, και 
«ι κήποι, καί άρχισε τό δάσος. "Ενα δάσος πυ
κνό άπό φουντωτά πεϋκα καταπράσινα, τριγυ- 
ρισμένα έδώ κ’ έκεϊ άπό θυμάρια. Κάτω, σέ 
μιά βαθυκόκκινη ρεμματιά, έβλέπαμε νά κατρα
κυλά τό νερό καί άκούαμεν ώς επάνω τήν βοήν 
του. Έ προχωρήσαμε πρός τά έκεϊ άπό ένα δύ
σκολο μονοπάτι, άνοίγοντες τά θυμάρια καί 
τα βατόμουρα, γ ιά  νά μή μας ξεσχίσουν. "Οταν 
«φθάσαμε κάτω, είδαμε κοντά σ’ τό διάφανο 
νερό νά π οτίζη  ένας βοσκός τά πρόβατά του, οί 
•δέ σκύλοι πού τά «φύλαγαν, έτρεξαν κ ατ’ έπά- 
να> μας. Ά λ λ ά  τούς εμάζευσε ό βοσκός. Τόν έ- 
φωνάξαμε κοντά μας, τοΰ έδώσαμε μερικά χρή
ματα, καί μας έφερε ώραΐο τυρί φρεσκώτάτο* 
καθώς καί αρκετό γάλα. Έ φ άγαμ ε κ ’ έξεκουρα- 
σθήκαμε κ α λ ά , ένφ άκούαμε τά κουδουνίσματα 
τών προβά των καί τό τραγοΰδι τοΰ αηδονιού, 
πού ήτο κρυμμένο μεσ’ τά κλαδιά.

’Έ π ειτα  έτραβήξαμε καί πάλι τό μονοπάτι 
τοϋ βουνοϋ κ ’ έφθάσαμε στήν κορυφή μετά μιας 
ώρας πορείαν. Δυστυχώς δέν επροφθάσομε τήν 
ανατολήν τοϋ ήλίου. Θά έπρεπε νά έφεύγαμε 
άπό τήν πόλι πολύ ένωρίτερα. Ό  δάσκαλός μας

δμως μάς είπεν δτι ό ήλιος άνατέλλει α π ’ έκεϊ 
μέσα τά  χαράμματα, μεγάλος σάν κόκκινο πορ- 
τοκάλλι !

Έ κόψαμε κλάδους δένδρων, κ’ έστροισαμε 
νά καθήσωμε κάτω νά ξεκουρασθοΰμε. Έ ψ ή - 
σαμε τόν καφέ μας καί έφάγαμε κάτι τι, άλλά 
χωρίς νά πιούμε νερό, διότ’ ήμεθ’ άκόμη ίδρω- 
μένοι. Κατόπιν άρχίσαμε νά τραγουδούμε όλοι 
μαζύ ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ δασκάλου μας, 
τής φδικής, ό οποίος ήτο καί αύτός μαζύ μας. 
Πρός τό μεσημέρι έφάγαμε μέ μεγάλην όρεξιν, 
όσοι δέ άπό μάς είχαν μαζύ τους καί λίγο κρασί., 
τό ήπιαν δλο ! Έ π ε ιτ α  έχωρισθήκαμε, κατά πα
ρέας, κ- έκοιμηθήκαμε, κάτω άπό τόν θερμόν 
άνοιξιάτικον ήλιον, έως δτου ήλθαν νά μάς ξυ
πνήσουν μερικοί κυνηγοί. ΤΗ σαν δλοι λυπημέ
νοι, καί δέν έπρόσεχαν καθόλου τούς λαγούς 
πού είχαν σκοτωμένους καί κρεμασμένους σ’ τήν 
πλάτη τους' μάς είπαν ό τ’ είχαν χάσει προτή- 
τερα τό καλλίτερό του ; σκυλί, όποΰ έπεσε σ’ τήν 
«Τρύπα τοΰ Διαβόλου», ένα μεγάλο καί άπότομο 
κρεμνό, κυνηγώντας ένα λαγό ! Τούς έπαρηγό- 
ρησαν οί δάσκαλοί μας δσφ μπορούσαν, καί 
τούς έκρατήσαμε άρκετή ώρα σ’ τή  συντρο
φιά μας.

"Οταν ό λαμπρός ήλιος, τό μεγάλο αστέρι 
τής ημέρας, άρχισε νά κρύβεται σ ιγά—σιγά πίσω 
άπό τίς κορυφές τών μακρυνών βουνών, έχαιρε- 
τήσαμε τά ώραΐα εκείνα μέρη, κ ι’ έπήραμβ τόν 
δρόμον τής επιστροφής μέ χαρά καί μέ τρα
γούδια.

ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΣΠΗΛΙ£>ΤΟΠΟΥΛΟΣ

aΊΆνέκδοζο
2)ε ν  έχα σ ε καιρό.·.

Ό  κ. ’Ανυπόμονος ήθελε νά μάθη τόν 
υπηρέτη του νά είναι γρήγορος καί κάθε 
πρω ΐ τοΰ έκανε μάθημα :

— "Οταν σοΰ λέω: «είναι ωραίος καιρός» 
τοΰ έλεγε, πρέπει νά καταλαβαίνης άμέσως 
πώς πρέπει νά μοϋ έτοιμάσης τό λουτρό 
μου καί νά μοΰ φέρεις τά υποδήματά μου 
καί τό κοστοΰμι μου. Κατάλαβες;

=Μ άλισ τα , κύριε.
Έ ν α  πρωΐ δ κύριος Α νυπόμονος λέει 

στόν υπηρέτη του :
— Σήμερα δέν θά  βγω γιατί είμαι αδιά

θετος. Π ήγαινε στό φαρμακείο νά σοΰ δώ- 
ση αυτό τό φάρμακο. Ό  υπηρέτης χάθηκε 
καί δέν γύρισε παρά μόνον τό απόγευμα.

—Τ ί έγινες, Γιάννη; Τόν ερώτησε δ κύ
ριός του.

— Σύμφωνα μέ τήν παραγγελία σας, κύ
ριε, άπήντησε ό υπηρέτης δέν έχασα οΰτε 
λεπτό. Μετά τό φαρμακείο, έπήγα στόν 
γιατρό, έπειτα σ’ ένα γραφείο κηδειών καί 
τά παράγγηλα ολα. Σέ λίγο θά είναι εδώ ή 
νεκροφόρος...



Α Ρ Α Β Ι Κ Ο  Π Α Ρ Α  Μ'ΥΘ Ε

Ο ΕΠΑΜ ΕΙΝΩΝΔΑΣ Κ Α Ι Η Γ ΙΑ Γ ΙΑ  ΤΟΥ

Σέ κάποια μακρυνή επαρχία τής ’Α 
μερικής, ζοΰσε μιά άραπίνα μέ τον γυιό 
της. Καθώς δέν ειχε άλλη περιουσία νά 
άφήση, θέλησε νά τοΰ δώση ένα μεγάλο  
και ώραΐο δνομα κα'ι τδν ώνόμασε Ε
παμεινώνδα, που ήξερε πώς ήταν τδ δ
νομα ένδς Έ λ λ η νο ς  στρατηγού πού είχε  
κερδίσει δυδ σπουδαίες μάχες.

Τδ μικρδ άραπόπουλο ήταν υπερήφα
νο γιά τδ ένδοξο δνομά του, μά δέν μπο
ροΰμε νά ποΰμε πώς τδ δνομα αύτο τοΰ 
άξιζε.

Ε ιχε  τή συνήθεια νά πηγαίνη συχνά 
νά επισκέπτεται τή γιαγιά του κι’ αυτή 
τοΰ έδινε πάντα κάτι νά πάη στή μητέ
ρα του.

Μιά μέρα τοΰ είχε δώσει ένα γλυκδ 
σαβαγιάρ καί τοΰ παρήγγειλε νά τδ 
βαστάη καλά στδ χέρι του.

— "Εννοια σας, γιαγιά, είπε ό μικρδς 
καί στδ δρόμο έσφυγγε τόσο τδ γλυκδ 
μέσα στά χέρια του, ώστε δταν έφθασε 
στή μητέρα του δέν τής έφερε παρά μο
νάχα  τρίμματα.

'Όταν είδε τά τρίμματα ή μητέρα 
του τοΰ ε ί π ε :

— Μυαλδ ποΰ τδ έχεις, καϋμένε Ε 
παμεινώνδα, κρίμας τδ δνομα ποΰ σοΰ 
έδωσα. “Ετσι φέρνουν τά γ λ υ κ ά ; ’Έ 
πρεπε νά τδ διπλώσης σ’ ένα λεπτδ χαρ
τί, νά τδ βάλης μέσα στδ καπέλλο σου 
καί υστέρα νά φορέσης μέ προσοχή τδ 
καπέλλο σου. Κ ατάλαβες;

— Ναί, μαμά.
Σέ λίγες μέρες ή γιαγιά του τοΰ έδω

σε βούτυρο. ΙΙιστδς στήν παραγγελία  
ποΰ τοΰ είχε δώσει ή μητέρα του, ο 
’Επαμεινώνδας τδ τυλίγει σέ λεπτδ χαρ
τί καί τδ βάζει στδ καπέλλο του.

"Οταν έφθασε σπίτι, καθώς ήταν κα

λοκαίρι κι’ έκανε πολυ ζέστη, τδ βούτυ
ρο είχε λυώσει άπάνω στδ κεφάλι του 
καί έφθασε στή μητέρα του σέ κακά χά 
λια.

— Μυαλδ ποΰ τδ έχεις, καϋμένε Ε 
παμεινώνδα, τοΰ λέει ή μητέρα του, κρί
μας τδ δνομα ποΰ σοΰ έδωσα. ’Έτσι φέρ* 
νουν τδ βούτυρο ; ’Έ πρεπε να το οιπλω- 
σης μέσα σέ φρέσκα φύλλα καί να το 
βαστας απαλά στδ χέρι σου. Σε καθε οε 
ποταμάκι ποΰ θ’ άπαντοΰσες στο ορομο 
σου νά τδ βουτάς στδ κρύο νερό. Κατα-  
λα β ε ς;

— Ναί, μαμά.
Τήν άλλη φορά ποΰ έπήγε στή για

γιά του ό Επαμεινώνδας, τοΰ έδωσε ένα 
σκυλάκι νά τδ πάη στή μητέρα του. Τό
τε πιστδς στήν παραγγελία ποΰ τοΰ εί
χαν δώσει, τδ Ιτύλιξε μέσα σε φρέσκα 
φύλλα καί σ’ δλα τά ποτάμια ποΰ α
πάντησε στδ δρόμο του τδ βουτοΰσε μέ
σα. "Οταν έφθασε στή μητέρα του, φυσι
κά, τδ σκυλί ήταν πνιγμένο.

—  Μυαλδ ποΰ τδ έχεις, καϋμένε ’Ε
παμεινώνδα, τοΰ λέει ή μητέρα του, κρί
μας τδ δνομα ποΰ σοΰ έδωσα. Έ τσι φέρ
νουν ένα σκυλάκι; ’Έ πρεπε  να το δέ
σης μ ’ ένα σπάγκο καί νά το περνεις 
πίσω σου. Κ ατάλαβες;

"Οταν ξαναπήγε στή γιαγιά του, τοΰ 
έδωσε ένα ζεστδ καλοζυμωμένα ψωμί. 
Καί δ Επαμεινώνδας, θέλοντες νά κά
μη τήν παραγγελία τής μητέρας του, τδ 
έδεσε καί τδ έπήγε σπίτι του σέρνοντας 
το σ’ δλο τδ δρόμο.

’Ό ταν έφθασε στή μητέρα του, τής έ
φερε ένα ψωμί καταλασπωμενο καί λε
ρωμένο άπδ τδν δρόμο.

— ’Ά ! ποτέ σου δέν θά έχης μυαλό, 
καϋμένε Επαμεινώνδα, τοΰ λεει η μη

τέρα του, κρίμας τδ δνομα ποΰ σοΰ έ
δωσα. Δέν θά σε ξαναστείλψ στη γιαγια  
σου. θ ά  πηγαίνω έγώ.

Τήν άλλη ημέρα ή μητέρα του ^ετοι
μάσθηκε γιά νά πάη στή γιαγιά και πριν 
φύγει έφώναξε τδν γυιό της και τοΰ ειπε :

— Πρόσεξε, Επαμεινώ νδα, άφηνω ε
δώ στδ πεζοΰλι τής πόρτας αύτά τά 
γλυκά, γιατί τώρα τά έβγαλα απο το 
φοΰρνο καί θέλω νά κρυώσουν ώσπου να 
γυρίσώ. ’Ά ν  βγής έξω πρόσεξε μή πα
τήσεις άπάνω τους.

Σάν νά τοΰ είπαν πάτησε έπάνω καί 
κάμετα λυώμα. ’Έτσι δταν έπεστρεψε 
ή μητέρα του άπδ τή γιαγιά του. οέν 
ξεύρουμε τί έγινε, μά είναι βέβαιον πως 
δ Επαμεινώνδας έδέχθηκε παρά μία 
τεσσαράκοντα σέ κάποιο μαλακό μέρος 
τοΰ σώματός του.

cΙίαιδικο ΐΤέ^ιο
JBzo ταχυδρομείο

— Κύριε τό γράμμα σας θέλει κι’ ά'λλο 
γραμματόσημο. Ε ίναι βαρύ.

—Μά αν βάλω κι* άλλο γραμματόσημο 
θά γίνη πιό βαρύ.

Φ ι λ ο φ ρ ο ν ή σ ε ι ς

— Γαμβρέ μου, δέν είδα άλλον τοσο ηλί
θ ιον σάν κι’ εσένα.

— Π εθερά μου λησμονήτε τόν εαυτό σας.

ϋ ΐ ο λ ύ  βιαστικός. .

— Γ ιατί τρέχεις τόσο πολύ ;
— Π άω στήν κηδεία τοΰ αφεντικού μου 

ν.αί δέν τοΰ άρεσε ποτέ νά φθάνουν οί υπάλ
ληλοι αργά.

£ τ ό  τΤαλακζοω ω Λ εϊον

— Ε ίνα ι καλό τό γάλα σας, δέν εχει μ ι
κρόβια ;

— "Οσο γ ι’ αύτό μήν άνησυχήτε, κύριε, 
ό αφέντης μου βράζει παντα το νερό π ο ί 
ρίχνει μέσα.

3£%νέκδοζα
SYlia αυτοκτονία

Ό  κ. ’Απελπισμένος είχε πάρει τήν άπό- 
φασι νά δώση τέλος στη ζωή του  ̂ και κα
θώ ς τό σπίτι του ήταν κοντά σέ κάποιες 
σιδηροδρομικές γραμμές μιά ^καί δυό ξεκι
νάει και ξαπλώνεται πάνω σ ’ αυτές περι- 
μένοντας τόν θάνατο.  ̂ , e ,

Πέρασε μία ώρα, πέρασαν δύο καί ο φ ί
λος μας έπερίμενε πάντα ξαπλωμένος δσο 
πού αποκοιμήθηκε. Ό τ α ν  ξύπνησε ειχε ςη· 
μερώση. , .

— Μπά, λέει, είμαι ακόμα ζωντανός. Π ως 
συμβαίνει αύτό; Σέ λίγο βλέπει κάποιον 
σιδηροδρομικό υπάλληλο καί τοΰ φωνάζει : 

— Τ ι ωρα πέρνα ίο  τραίνο σας :ταραχα-

- -Δ έ ν  πέρνα πιά τραίνο απο οω, ^του 
άπαντά ό υπάλληλος. Αυτή η γραμμή είναι 
νεκρά έδώ καί δυό χρόνια-

‘3 C  σκληρότης τοϋ juffije

Μιά μέρα έπισκέφθηκε τόν διάσημο μου
σικοσυνθέτη Μπιζε ενας νεαρός μουσικος 
φέρνοντας κάποια συνθεσί του για να τοΰ
τήν δείξη. ,

Ό  Μπιζέ έρριξε μιά ματιά στά χειρόγρα
φα ύστερα χωρίς νά σηκωθή ά-to τό γρα
φείο του είπε στόν μουσικό.

— Παίξετε δύο τρία «άκόρ».
— Μά δέν είμαι πιανίστας, άπήντησε ο 

μουσικός, άλλά δ Μπιζέ επέμπνε.
— "Ενα «άκόρ» φθάνει.
*0 μουσικός ύπήκουσε και τοτε ο Μπιζε

τοΰ λ έγε ι: 1 / ,
— Φθάνει, αύτό είναι τό σύνθημα για^ να 

καταλαβαίνουν οί ύπηρέται μου δτι πρέπει 
νά διώξουν κάποιον ενοχληιικο επισκέπτη.

3ΥΙικρτι άφηρεμάδα

Ό  Λογκύ ήταν ενας διάσημος αστρονό
μος, άλλά καί προικισμένος μέ αρκετή άφη-
ρεμάδα. , ,

Μιά μέρα φωνάζει τον υπηρέτη του και
τόν ρωτά :

—’Έ χεις  δουλειά, Γιάννη;  ̂ e
— ’Ό χι, κύριε, άπαντά αυτός. Καί ο 

αστρονόμος τοΰ λ έ γ ε ι:
— "Οταν τελείωσης φέρε μου τόν καφε

μου.



‘Ε λ λ η ν ικ ό  Μ υθιστόρημα

^ P O B I N Z O N C Z

(Συνέχεια ά π ’ τό προηγούμενο)
Πόσο θά χαιρόντανε δμως σάν μάθαινε, 

δταν γύριζαν, τί επιχείρηση είχαν κάνει καί 
μέ ποιά χαρά θά έγραφε τά ονόματα τους 
στόν πρώτο πίνακα τής δμάδος των. Καί τί 
τιμή γ ι’ αυτούς, νά βλέπουν τ ’ ό'νομά τους 
νά φιγουράρη στόν πίνακα αυτόν ποΰ μόνο 
τ ’ δνομα τοϋ ΰπαρχηγοϋ των ήτανε γραμ
μένο ώς τώρα!..Καί—διόλου απ ίθανο—ϊσως 
νά τούς έπρότεινε γιά τόν βαθμό τοϋ Ύ πα ρ- 
χηγοΰ. Χωρίς αμφιβολία, θά τούς έπρότει- 
νε. ’Έ πειτα , ήσαν οί φίλοι τους, ποΰ ϊσως 
θά ύποπτευόντουσαν πώς κάτι άλλο κρύ
βει τό ταξεΐδι αυτό καί ποΰ θά προσπαθού
σαν νά μάθουν τήν αλήθεια.

Κ ι’ έτσι περνούσαν, γοργές, οί ώρες τοϋ 
ταξειδίου των. Ε ίχανε γνωριστεί μέ τούς 
επιβάτες τού πλοίου, πού δέν άργησαν νά 
συμπαθήσουν τά καλά κι’ ευγενικά αύτά 
παιδιά, πού δλα τους·, κ ι’ οί κινήσεις, κι’ ή 
συμπεριφορά καί τά λόγια τους, έ'δειχναν 
τόν καλό τους χαρακτήρα καί τήν ευγένεια 
τους δπως αρμόζει σ’ αληθινούς προσκό
πους. Έπέρασαν έτσι τό Σαρωνικό, κ ι’ υ 
στέρα τίς Κυκλάδες, σχίζοντας τά γαλανά 
καί ήρεμα νερά τοϋ Αιγαίου πέλαγους. 
Π ρός τό πρω ί πού έ'βγαινε τό φεγγάρι, ή 
θάλασσα έ'περνε μιά μαγευτική θω ριά , κα
θώ ς, ξάπλωνε μέ νωχέλεια τά κυματάκια 
της γύρω στό βαπόρι. Κ ι’ άπό πίσω, μακρύ 
χάραζε τ ’ αυλάκι ποΰ άφινε ή τορπέλλα τοΰ 
πλοίου. Κ ι’ άριστερά, σάν οράματα, φαινόν
τουσαν κι’ έχανόντουσαν υστέρα, τά νησιά 
τοΰ Αιγαίου.

Πέρασαν μετά, έ'να σούρουπο, τά Δωδε
κάνησα καί περήφανο τό καράβι έ'σχιζε τά 
νςρά τοΰ ανοικτού πελάγου, πειό πέρα άπό 
τό στενό πού σχηματίζεται άπό τήν Κ άρπα
θο καί τήν Ρόδο. Βρισκόντουσαν κοντά στό 
νησάκι Ά ταβύρι.

*Η ώρα ήταν εννέα τό βράδυ καί στό

'Υ πό Β λ . Β αλασσοπβύλου

πλοίο οί επιβάτες πού τό γέμιζαν, ήσαν 
καθισμένοι στό σαλόνι, συζητώντας ή παί
ζοντας χαρτιά. Λ ίγοι, δυό τρεις, είχαν μεί
νει στή γέφυρα. Τ ’ ανοιξιάτικο άεράκι ποΰ 
φυσούσε, έφερνε τά γέλοια τών νεαρών τα- 
ξειδιωτών καί τίς φωνές τών γέρων πού 
πάλευαν μέ τή πολιτική, τή γενική δά άρ- 
ρώστεια τής φυλής μας. Ο ί φίλοι μας κα
θισμένοι, σάν καί πάνια, τήν ώρα αύτή, 
στή γέφυρα, άπελάμβαναν τή γαλήνη ( Ή  
νύχτα ποΰ μόλις άπλωνε τόν μανδύα της γιά 
νά σκεπάση τή φύση, ήταν ήρεμη. Τ ’ άστρα 
είχαν άρχίσει ν’ άχνοφωτοΰν στόν ούρανό. 
Τριγύρω τό σκοτεινιασμένο χρώμα τής θ ά 
λασσας. Καί στή δύση μόνο, τό στερνό ημε
ρήσιο φώς, πού αγάλια χλώμιαινε. Τό 
πλοίο έτρεχε, λικνιζόμενο στά ελαφρά κυ
ματάκια, πού ερχόντουσαν αντίπρωρα, τό 
χάΐδευαν καί περνούσαν.

Ό  Ά λέκος, σιγοτραγουδοΰσε ένα προ- 
σκοιικό τααγουδάκι κ ι’ ήταν εύθυμος" δλα 
έπήγαιναν καλά. 'Ο  Δημοσθένης μόνον λί
γο άνήσυχος καί σιωπηλός κύτταζε τή θ ά 
λασσα μπροστά του.

Ξαφνικά έ'νας κρότος δυνατός ακούστη
κε. Έ ν α ς  τριγμός πού έτράνταξε τό πλοία 
σύγκορμο κι’ άμέσως, στή δεξιά πλευρά ένα 
σύννεφο άπό κομμάτια ξύλα και σίδερα, μα
ζύ μέ θάλασσα, σηκώθηκε στήν πρώρα.

—Τ ί συμβαίνει; .. Φώναξε δ Ά λέκος.
— Μάς τορπίλισαν!..άπήντησε υπόκωφα ό· 

Δημοσθένης.
—Μάς τορπίλισαν!... Π ώ ς;... Γιατί;...
Μά δ Δημοσθένης δέν έ'δωσε καμμιά 

απάντηση. ’Ακίνητος, κύτταζε τή πρώρα ποΰ 
είχε μισανοίξει, μέ βλέμμα σκοτεινό, μέ 
μιάν άλλοιώτικη έκφραση, έκφραση πού δέν 
θά μπορούσε κανείς εύκολα νά τήν έξηγή- 
ση. Φόβος μόνον δέν ήτανε, ώ, κάθε άλλο 
παρά φόβο έδειχνε ή μορφή του. Τότε δ 
μως ;

Στό πλοίο μέσα φωνές καί τρεχάματα, ά- 
νάκατα μέ διαταγές καί βρισιές, έδειναν τή 
τρομάρα τοΰ κόσμου, πού έτρεχε άλλοφρο- 
νώντας, μόλις κατάλαβε τήν αλήθεια, στις 
βάρκες γιά νά σωθή. Ό  πανικός είχεν αρχί
σει νά διαφένεται, καί δέν θ ’ άργοΰσε ίσως 
νά ξεσπάση. Ευτυχώς ποΰ, ψύχραιμος, δ 
πλοίαρχος δέν τά έχασε καί πολεμούσε μέ 
κάθε τρόπο νά διατηρήση τή τάξη, πού 
ήτανε τόσο αναγκαία γιά τό καλό καί τή 
σωτηρία δλων. Μέ τό πιστόλι στό χέρι, έ 
δινε βιαστικές σύντομες τίς διαταγές του.

—Σ τίς βάρκες.. Μέ τάξη... Π ρώτα τά 
παιδιά κ ι’ οί γυναίκες. Ό π ο ιο ς  άντρας τολ
μήσει νά μπή σέ βάρκα, θά τοΰ τινάξω τά 
μυαλά στόν άέρα!..

—Πρώτος μίλησε δ Ά λέκος.
— Ε μ πρός, πάμε 

κάτω νά πάρουμε τά 
πράγματά μας, ειπε 
σκουντώντας τόν Δ η
μοσθένη.
Ε κείνος γύρισε ξα · 

φνικά, τόν κυτταξε 
μέ μάτια ποΰ έλα
μπαν — αλήθεια, τ’ 
όνειρό του ξεπληρω
νόντανε!,.— καί,

—Ναί, πάμε!... α 
πάντησε.

Κατέβηκαν γρή
γορα καί σέ δυό λε
πτά ήσαν στό κατά
στρωμα, μέ τό σάκ- 
κο στόν ώμο καί τά 
κονιάρια στό χέρι.
“Ολα τά πράγματά
τους τά είχανε, μόνο τά έσώρρουχα, πού ή
σαν στίς βαλίτζες, δέν μπορούσαν νά π ά 
ρουν. Σκοπός ήταν νά σωθούν αυτοί, δέν 
μπορούσαν νά κουβαλούν βαλίτζες. "Οσο 
γιά τούς σάκκους, αύτοί δέν πολυφαίνονται. 
’Άλλως τε, είπε ό Δημοσθένης, προτιμώ νά 
μείνω μαζύ τους, παρά νά τούς χωριστώ.

Στό κατάστρωμα, μόλις άκουσαν τίς δ ια 
ταγές τού πλοιάρχου, σκέφθηκαν άμέσως 
κι’ οί δυό τους, τί τούς επέβαλε τό κ α θή 
κον τους, δ Νόμος τών Προσκόπων, έστω 
κι’ αν ήσαν παιδιά. Γ ι ’ αύτό καί παρουσιά- 
σθησαν στό πλοίαρχο, προσφέροντες τήν 
βοήί>Εΐά τους, ποΰ έγινε άμέσως, καί μέ χα
ρά, δεκτή.

— Εύγε, παιδιά μου, τούς άπήντησε συγ

κινημένος δ πλοίαρχος. Ε ισθε αληθινοί 
πρόσκοποι, άληθινοί ά'ντρεςι

Καί γυρίζοντας στούς επιβάτες, ξακολου-

θγ>σε· , ,  , , , ς / *
 Νά;., Κυτάχτε τα δυο αυτα παιοια,

τούς δυό αύτούς ήρωίκούς προσκοπους, οι 
δποϊοι άν καί μπορούσαν να φυγουν μετα
ξύ τών πρώτων, έν τούτοις μόνοι των, γ ια 
τί ’γώ, τ ’ ομολογώ, δέν θα ειχα ποτε^τη 
τόλμη νά τό σκεφθώ κάν ενα τέτοιο πράγ
μα, μόνοι των, έπαναλαμβανω, προσφερον- 
ται καί βοηθούν, γιά δικό σας καλό. Α δια
φορώντας για τις συνέπειες πού μπορεί να 
έ/η  ή πράξις των αυτη. Παρτε, λοιπόν, π α 
ράδειγμα,.' δχι αταξίες, δχι θ ό ρ υ β ο ς . /^ ι-  
γά, μέ τάξη, γιά νά μπορέσετε να^σωθητε.. 

Στίς άρχές έπεκράτησε μιά ησυχία ο 
κόσμος έμεινε έκπλη 
κτος μ’ αύιό πού ά- 
κ 'υγε."Υ στερα δμως 
ξέσπασε μιά βοή,ενα 
βροντόφωνο «ζήτω». 
Τό θάρρος τών μι
κρών προσκόπων 
τούς ένεψύχωσε, διέ
λυσε τόν πανικό και 
τώρα μέ ησυχία, μ 
εμπιστοσύνη περιμέ
νουν τή σειρά τους 
καί μέ προθυμία ύ- 
πακοΰουν στίς δια
ταγές καί δδηγίες 
τοΰ καπετάνιου. Δ υ 
στυχώς δμως, Μ·ε 
τήν αρχική τους βια
σύνη, νά μποΰν όλοι 
μαζύ, δυό βάρκες τοϋ 

βάποριοΰ, οί μεγαλύτερες κι’ οί καλλίτερες, 
έχουν άχρηστευθεϊ. '

Ο ί άξιωματικοί τοϋ πλοίου, μέ βοηθούς 
τούς δύο φίλους μας, κανονίζουν τήν επ ι
βίβαση, δίνοντας καί στόν επι κεφαλής τών 
ναυτών, τίς άναγκαίες δδηγίες. Κ ι’ οί βάρ
κες, ή μία ύστερα άπό τήν άλλη, φεύγουν 
μακρυά άπό τό πλοίο καί χάνονται στό σκο
τάδι τής νύχτας. Κ ι’ ήταν ευτύχημα, άλή- 
θεια, δτι τό σκάφος τού πλοίου ήταν γερό 
κι’ άντεχε, γιατί άλλοιώς ό καταποντισμός 
θά  ήτανε πολύ πειό γρήγορος καί πολλοί 
άπό τούς έπιβάτας δέν ί)ά πρόφταιναν^ νά 
ξεφύγουν άπό τά νύχια τοΰ θανάτου. Ευτυ-

Ό  Δ ημοσθένης κ ν ττα ζ ε  τη  θάλασσα

χως



ΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΝ

"Ολα αύτά τά διαβολάκια είναι καλοκάγαθος και συμπαθητικός μά εχει
■οίκότροφοι στο σχολείο τής κυρίας Ά -  ενα μεγάλο και φοβερό έλλάτωμα, είνε
μαλίας. Καί πρίν αρχίσω νά σάς περι- ζηλιάρης φοβερά ζηλιάρης καί τό χειρό-
γράψω τίς διαβολιές τους πρέπει νά σάς τερο δέν εΐνε αύτό, τό χειρότερο είνε
τούς συστήσω εναν εναν χωριστά. πώς ζηλεύει, άν βρήτε τι ζηλεύει, τίς

'Ο  Μ άριος 'Ο  Ά ν δ ρ έα ς

'Ο Μάριος εχει μεγάλα σχέδια. Ή  καμήλες πού δλο κάτι μασοϋν, καί σκο- 
φαντασία του δίδει καί πέρνει καί δέν πεύει νά γίνη μάγειρος ή ζαχαροπλά- 
ύπάρχει κατόρθωμα πού νά μήν σκέπτε- στης γιά νά καλοτρώη, καί νά χορτά- 
ται νά επιχείρηση. Ά λ λ ά  γιά νά τά ση μιά γιά πάντα δλα τά γλυκά, τίς 
έπιτύ^η δλα αύτά τοΰ χρειάζεται ή κι- κομπόστες καί τίς κρέμες πού τώρα τοΰ 
νητήριος δύναμις, γ ι ’ αύτό εχει άποφα- στεροΰν. Πρός τό παρόν... χαύτει μύγες 
σίσει πώς,δταν μεγαλώση θά εχη ενα σι- δταν λύνει τό πρόβλημά του, καί τεπώ -

Ο ν

βΟ Γ ιάννης *0 Μ ανώλης

δηρόδρομο, άερόπλανα καί ενα ύπερω- νεται απεγνωσμένα δταν τοΰ ποΰν νά 
κεάνειοκαί θά ταξειδεύη μακρυά άπό τήν γράψη τήν αντιγραφή του 
κυρία Α μ α λ ία ,  γιά νά κατακτήση καθώς 'Ο Γιάννης θέλει νά γίνη ταχυδρόμος 
λέει τον κόσμο. γιατί εχει μεγάλα ποδάρια καί θά πη-

Ό  Ά νδρέας είναι ολοσ τρ ό γγυλ ο ς  γαίνη γρήγορα τά γράμματα,κ ι’ ετσι οί
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■καϋμένοι οί άνθρωποι δέν θά άνυπομο- 
νοΰν νά λάβουν τήν αλληλογραφία τους, 
«πως αύτός π .χ .  πού περιμένει μέρες καί 
μέρες γιά νά λάβη γράμμα άπό τόν πα

τερούλη του πού λείπει στήν Αμερική.  
’Ίσως γίνη καί αστυνόμος γιά νά κυνηγά 
τούς κλέφτες...

Ό  Μανώλης μέ τά γυαλάκια του 
φιλοδοξεί νά γίνη διπλωμάτης καί νά 
είνε πάντα τής ώρας ντυμένος, νά χα ι
ρετά μ’ επισημότητα τίς κυρίες, νά συν-

λά πολλά παιδιά, μισή δουζίνα κορίτσια 
καί μισή δουζίνα άγόρια, πού θά τ ’ ά- 
γαπάη δλα μέ μιά μεγάλη καρδιά, καί 
γιά νά τούς τό δείξη θά τ ’ άφίνη νά κά

νουν δτι θέλουν νά τρώνε δσο θέλουν, νά 
κοιμούνται δποτε θέλουν καί φυσικά, 
εστω κι’ άν τό θέλουν στό σχολείο δέν 
θά τά στείλη ποτέ.

Στό ερχόμενο φύλλο μας θά γνωρί
σετε καί τήν κυρίά Α μ α λ ία ,  πού είνε 
μιά καλοκάγαθη γυναίκα πού λατρεύει

_/ · in  ι 11Ι' '  <>__3 η

•if

ομιλή μέ τούς κυρίους μ’ ενα ποΰρο στό 
χέρι καί νά βγάλη ενα «ώραΐο» μεγά
λο μουστάκι πού νά τό στρίβη ώς τ ’ αυ
τιά!!!!

Ή  ’Έ λλη  άν καί δέν βγήκε ά π ’ τ’ 
αύγό της έδήλωσε δτι θά γίνη μεγάλη  
χορεύτρια σάν κι’ έκείνην πού είδε μιά 
μέρα στό ιπποδρόμιο τοΰ Πολυγώνου, 

καί θά χοροπηδά παντόΰ, δπου κι’ άν 
βρίσκεται, στόν περίπατο, στις συγκεν
τρώσεις, στό σπίτι κι’ άκόμη καί στήν τά
ξι μέσα.

Ή  "Αννα σκέφθηκε δτι τό καλύ
τερο είναι νά γίνη «μαμά» νά εχη πολ

Ή  ”Α ννα

τά διαβολάκια, της γιατί δσο κι’ άν κά

νουν τρέλλες πολλές πού θά τίς δοΰμε 
στό προσεχές μας φύλλο, έχουν δμως 
δλα μιά χρυσή καρδιά.

Γι’ αύτό, άν καί δέν εί,ναι ανάγκη νά 
πάρετε τίς διαβολιές τους ώς παράδειγμα 

καί νά σπεύσετε νά τίς μιμηθεΐτε, μπο

ρείτε δμως νά συμπαθήσετε άπό τώρα 

τά σκανδαλιάρικα αύτά διαβολάκια πού 

θά κατορθώσουν μέ τά χίλια δυό αστεία 
πού θά τά^ήτε νά σκαρώνουν, νά σάς 

κάμουν νά γελάσετε μέ τήν καρδιά σας.

Κ. Λ.
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(Συνέχεια άπό τό προηγούμβνο)
Ή  αυγκίνηοις πού μάς  κατείχε δλους 

δεν μας επέτρεπε νά προφέρουμε οντε λέξι. 
Ά κ ό μ η  και την αναπνοή μας  κρατούσαμε  
αναμένοντας τά γεγονότα. Α κ ο ύ σ α μ ε  στην 
άρχη ενα ελαφρό θόρυβο, επειτα διακρίνα-  
με  καθαρά την βοή τον νεροϋ πού είσορ- 
μοϋσε στην υπόγειο φυσική σύραγκα και 
σε λίγα δευτερόλεπτα η σπηλιά μας βρέθη
κε φωτισμένη σάν να ήταν μέρα

Δεν μπόρεσα π ιά νά σνγκρατηθφ , και 
πήδηξα σάν τρελλός επάνω στον Ρολάνδο,  
κρεμάστηκα άπό τόν λαιμό του και τόν 
φίλησα στά δύο του μάγουλα φωνάζοντας'. 
«Μ πράβο σου, είσαι ενας ήρως, είσαι ενας 
σπουδαίος άνθρωπος·,»

Ή  Έ λβ ίρα  άρπαξε κ ι ' αύτή τό χέρι τοϋ 
εξαδέλφου μου  και τοΰ τό καταφιλοϋαε ψ ι 
θυρίζοντας λόγια ακατανόητα, και κλείνον
τας μέσα σ ’ αύτά δλο τόν ενθουσιασμό της  
ηλικίας της.

Ή  δε κυρία Ά λ μ ύ ρ ο ,  γονατιστή έκύτ ■ 
ταξε μ '  ευγνωμοσύνη τόν άρχηγό μ α ς , πού  
διατηρούσε δλη τον την ψυχραιμία, κι'εξα-  
κολουθοϋσε ανάμεσα στόν τρελλό μας εν
θουσιασμό  νά μένη απολύτως κύριος τοϋ 
έαυτοΰ του.

— ’Έ χ ο μ ε  ήδη τό φώς είπε... και τό 
φώς είναι η άρχη της σωτηρίας μας.

Κ Ε Φ Α  Λ  Μ Ο  Δ Ε Κ Α  ΤΟ  Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο  
Ή  κ α τα σ τρ ο φ ή

Κ υττάζαμ ε  και οι τέσσαρες τό μικρό αύ
τό μηχάνημα, πού μάς είχε κοστίσει τόσους 
κόπους και είς τό όποιον θά  χρω στούσα
με  μιά μέρα την σωτηρία μας.

Δεν είχα π ιά  καμμιά  αμφιβολία γιά την 
επιτυχία, και Άφησα τόν ενθουσιασμό μον  
νά ξεσπάση ελεύθερα.

Ό  Ρολάνδος δμως πιό συγκρατημένος  
πάντα με  επανέφερε στην πραγματικότητα .

— ”.4? άρχίσωμε ε ϊπε  άπό τοϋ νά γεμ ί
σουμε τούς συσσωρεντάς μας, δεν ξέρουμε  
άκόμη τι μας επιφυλάσσει τό μέλλον...  
Πρέπει νά κάνουμε μιά καλή προμήθεια  
κινητηρίου δννάμεως, ακριβώς δπως κά

ναμε στην άρχη προ
μήθεια  τροφίμων.

’Έ απευσα  νά βοη
θήσω  τόν Ρολάνδο... 
προσαομώσαμε τόν 
συσσωρευτή στό μ η 
χάνημα... υπερήφ α
νος έσταύρωσα τά χέρια μου κ ι '  ενα χαμό
γελο ίκανοποιήσεως διαγράφηκε στά χείλη  
μον.

"Ένας ύπόκοφος δμως κρότος ακούστη
κε. ,κατι σάν εκκρηξις, πού αντήχησε σάν 
παρατεταμένη βροντή μέσα στήν σπηλιά, 
μια απότομη εκπ ομπή  νεροϋ μάς κατέβρε
ξε δλους και προτοϋ προφθάσουμε  νά αυ- 
νέλθουμε βριοκόμεθα ξαφνικά σε βαθύ  
σκότος.

Η  καταστροφή αύτή εγεινε τόσο αιφνί
δια, πού βρέθηκα πεσμένος χάμω  κοντά 
στον τοίχο,...βογγητά πόνον αντήχησαν σ τ* 
αύιιά  μου. . νόμισα πώ ς πρόκειτο γιά σει
σμό πού είχε ταράξη  τα έγκατα τής γης.

—Ρολάνδε, φώναξα, τί συνέβη;
— Δεν ξέρω.
— Μ ία καταστροφή! άναστέναξε μέσα  

στο σκοτάδι ή φωνή τής Έ λβίρας, γεμάτη  
αγωνία.

— Γεράρδε , είπε ό Ρολάνδος,.,. γρήγο
ρα... φώς, ε χ ε ί ζ  σπίρτα στήν τσέπη σου.

- Ν α ί .
— Γρήγορα λοιπόν, άναψε τήν μ ικρή  

λαμπα, πού εσβυσε άπό τό ρεϋμα, πού σ χη
μάτισε ή εκκρηξις.

Λ ίγ α  λεπτά  άργότερα, άντιλαμβανόμεθα  
το μέγεθος  τής καταστροφής.

Τό έδαφος τής  σπηλιάς μας  είχε τελεί
ως πλυμμηρισθή , τό κτίσιμο πού ε ίχα με  
κάνει γύρω άπό  τό ρομβιτή εΐχεν άνατινα- 
χθή, και τό νερό έκτοξεύετο ώς τό  ταβάνι.

— Βοήθησέ με, εφώναξε ό Ρολάνδος, 
ξέρω τί εγεινε... τό βά&ρο τοΰ άξωνος θά  
ύπεχώρησε, ή ρόδα θά  μ π λέχ τη κ ε  στόν σω
λήνα, θρύμματα  ά π ' τόν βράχο θά  π α ρ εμ 
πόδισαν τά πτερύγια ., και τό νερό μ ή  βρί
σκοντας διέξοδο εφερε τήν καταστροφή...

πρέπει λοιπόν  νά προσπαθήσουμε νά ξα
ναβάλουμε τόν ρομ βητή  στή θέσι του.

9Η ια ν  εύκολώτερο  νά τό λέη κάνεις π α 
ρά νά τό πραγματοποιήση. Γ ιά  νά φ θά-  
σουμε στό μ η χά νη μ α  επρεπε νά διασχίσου
με τήν όρμή τοϋ νεροϋ και ή δύναμη του 
μας έτνφλωνε, καί παρέλυε τάς δυνάμεις  
μας.

— Δεν αντέχω! ε ϊπα  λαχανιασμένος.
—Πρέπει; ο,πήντησε ό έξάδελφός μου.
Τά λόγια αυτά πού δεν επιδέχονται άν- 

τίρρηαιν, μοϋ έδωσαν πάλι δύναμι, ώρμη-  
σα κάτω άπό τήν βροχή τοϋ νεροϋ και χ ω 
ρίς νά ξέρω τί ϊκανα άρπαξα μ ϊ  τά δυό 
μου Κ,έρια τόν ρομβητή.

— ’Ά ς  τραβήξουμε μαζύ, διέταξε ό Ρ ο 
λάνδος..· τό δυστύχημα εϊνε μεγαλήτερο  
α π ' δ,τι εφανταζόμουν, τό τσιμέντο πού 
συγκρατοΰσε τόν σωλήνα ύπεχώρησε κι' 
αύτό... δεν μάς μένει παρά νά τόν ξεκολλή
σουμε εντελώς.

— Λοιπόν, γρήγορα, πες τ ί  νά κάνουμε.,  
δεν μπορώ  ..σκάζω.

Δεν πρέπει ν '  αφήσου μ ε  τόν ρομβητή,  
γιατί διαφορετικά δλα πάνε χαμένα.

'Έ μ ε ινε  δύο τρία δευτερόλεπτα πα ρα ζα
λισμένος, άίλά  μπόρεσα τέλος νά άναπνεύ-  
σω.,.νά καταλαβαίνω τί κάνω.

Ό  Ρολάνδος μ ε  τά δόντια σφιγμένα, 
κρατούσε μ '  δλη του τήν δύναμη τόν άξω- 
να τοΰ ρομβητή.

— Γρήγορα, εϊπε, ενα σχοινί, κάτι τέλος 
πάντων...

Ή  κυρία Ά λ μ ίρ ο  μάς εδωσε άντί 
ενός σχοινιού ενα δυνατό σύρμα , πού  
προήρχετο άπό τήν ρόδα τοΰ μ η χα ν ή μ α 
τος. Τό αρπαξα, καί με  τήν βοήθεια τοϋ 
Ρολάνδου τό δέσαμε γύρω άπό τόν ρομ βη
τή,
•·,-—"Ωστε, δλα δεν εϊνε χαμένα;
- Ό χ ι ,  δλα δεν εϊνε χαμένα, άπήντησε ό 

Ρολάνδος, άλλά θά πρέπει νά ξαναρχίσου
με δλη τή δουλειά,.,γιά τήν ώρα ας προσ ■ 
παθήσουμε νά σώσουμε τόν ρομβητή, πρέ
πει νά δέσουμε τό  άλλο άκρον τοϋ σύρμα
τος κάπου στερεά.

— "Αν είχαμε καμμιά  δοκό;
— Ναί, θ ά  ήταν καλά, μοΰ φ αίνεια ι πώς  

κάποια δοκός υπάρχει στήν είσοδο τής σπ η 
λιάς.

— Τρέξε νά τήν φέρης, εν τώ μεταξύ  έγώ

θά  κρατώ τό σύρμα.
"Εαπευσα νά υπακούσω... Ή τ α ν  κατα-  

σκότινα.,.άπό τό άνοιγμα εβλεπε κάνεις ενα  
κομμάτι ουρανού,... μερικά άστρα έλαμπαν  
στόν ουρανό καί ατό βάθος μιά λεπτή  γ ρ α μ 
μ ή  τοΰ φεγγαριού.

— Τό καινούριο φεγγάρι, εψιθυρισα  
άγανακτ ισ μένος.

Σ ά ν  κάτι νά μ '  εσπρωχνε, ανέβηκα στο- 
παρατηριό μας. Ά λ λ ά  εκεί δέν μπόρεσα  
νά συγκροτήσω μιά φωνή... Σ τ η  θαλασσα  
ελαμπε πολύ καθαρά τό φώς ένος μ ικρόν  
πλοίου, πού διευθύνετο πρός τήν ακτη.
— 01 Κινέζοι, οί Κ ινέζοι! δεν μπόρεσα νά 
συγκρατήσω μιά φωνή! Σάν τρελλός ξε- 
χννώτας τί μοΰ εϊχε ζητήσει ό έξάδελφός  
μου, κατέβηκα κ ι ’ άρχισα να τρέχω, να  
τρέχω  γιά νά ειδοποιήσω δσο το δυνατόν 
πιό  γρήγορα τούς συντρόφους μας για τή ν  
άφιξι τών πειρατών.

'Έ ξαφνα δμως, είδα μιά άνθρο>πινη· 
μορφή νά υψώνεται μπροστά μου καί να 
μοϋ κλεινή τήν δίοδο. 'Εκανα ενα π η δη μ α  
πρός τά πίσω, γιατί εϊχα άναγνωρίαει, ενα 
άπό τούς δύο αιχμαλώτους μας πού ένό
μ ιζα  κλεισμένους μέσα στήν σπηλιά.

'Ο  άνθρωπος μ ' εκύτταζε με επιμονι 
μ '  ενα βλέμμα σκληρό. 'Έ σκυψ ε σάν να ή 
θελε νά πάρη φόρα. Κρατούσε ατό χέρι 
ενα μακρύ μαχαίρι πού γυάλιζε μέσα στο  
σκοτάδι.

Χ ω ρ ίς  νά τοϋ δώσω καιρό νά κινηθή,  
έπήδηξα  επάνω του. Κυλισθ>ικαμε χά μ ω  
μαζύ, τοΰ άρπαξα τό χέρι, πού κρατούσε 
τό μαχαίρι καί προσπάθησα νά τόν άφο-  
πλίσω. Ά λ λ ά  αύτός ήταν πιό δυνατός άπσ- 
μένα ...Μ ε τό αριστερό του χέρι μοϋ εαφυγ-  
γε τόσο δυνατά τό στήθος πού δεν. μ π ο 
ρούσα σχεδόν νά άναπνεύσω. Ν ά  τόν νι
κήσω μοϋ φαινόταν αδύνατο, τά δάκτυλα  
μου έχαναν ολοένα τήν δύναμί τους. "Ενα 
λεπτό  άκόμη καί θά  μοΰ βύθιζε τό μ α χ α ί
ρι στόν λαιμό. Α ίαθάνθηκα  πώς ήμουν  
χαμένος, άλλά συγχρόνως μ ιά νέα δύναμις  
γεννιόταν μέσα μον, καί σάν αστραπή μ ον  
πέρασε ή ακέψις πώς θά κατώρθωνα να  
έλκύσω τόν εχθρό μον ώς τό άκρον τής  
ακτής καί νά τόν παρασύρω μαζύ  μ ο υ  στήν  
πτώσι μον.
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Μιά μέρα πού ενα βασιλόπουλο ειχε  

πάει κυνήγι κι’ είχε παραπλανηθή συ- 
νήντησε στον δρόμο τουενα πουλί με 
χρυσά φτερά πού πετοΰσε χαρωπά τρι
γύρω του. Το βασιλόπουλο το ακολούθη
σε κι’ εφθασε σ’ ενα ψηλδ λόφο πού ή
ταν γεμάτος άγάλματα άπδ άσπρο μάρ
μαρο. Ετοιμαζόταν ν’ άνέβη δταν ενας 
ερημίτης παρουσιάστηκε μπροστά του 
καί τοΰ είπε :

— Πρόσεξε, βασιλόπουλο, έκεΐ σ’ αύ- 
τδ τδ λόφο κάθεται μιά μάγισσα καί 
στέλνει τδ πουλί αύτδ γιά νά μαγεύη 
τούς διαβάτες καί νά τούς πηγαίνη σ’ 
αύτήν. Ά ν  σέ ίδή θά σέ μεταμόρφωση 
καί σένα σέ άγαλμα σάν κι’ αύτά πού 
βλέπεις. Ά λ λ ά  άν μπορέσης νά τήν πιά-  
σης άπδ τά μαλλιά χωρίς νά σέ κατα- 
λάβη θά χάση δλη της τή δύναμη καί 
θά τήν κάνης δτι θέλεις.

Τότε τδ βασιλόπουλο επαψε ν’ άκο- 
λουθή τδ πουλί μέ τά χρυσά φτερά κι’ 
Ιπήρε ενα άλλο δρόμο άπδ τδ πίσω μέ
ρος τοΰ λόφου.

Βρήκε τήν μάγισσα νά κοιμαται καί 
τήν άρπαξε άμέσως άπδ τά μαλιά. Αύ
τή άρχισε νά φωνάζη, μά τδ βασιλόπου
λο  έξακολουθοΰσε νά τήν κρατα άπδ τά 
μαλλιά ώσπου αύτή τδν ρώτησε :

— Τί θέλεις βασιλόπουλο;
— θέλω  νά μοΰ δώσης τδ πουλί μέ 

τά χρυσά φτερά, είπε τδ βασιλόπουλο, 
καί νά χαρίσης τή ζωή σ’ δλα αύτά τ’ 
άγάλματα.

Ή  μάγισσα εδωσε τδ πουλί στδ βα

σιλόπουλο καί μόλις τδ επιασε στά χ έ 
ρια του τδ πουλί έγινε μιά ώμορφη κο- 
πέλλα πού τοΰ χαμογελοΰσε γλυκά. 
’Ύστερα ή μάγισσα έφύσηξε τ ’ άγάλμα-  
μα πού έγιναν άμέσως ώραΐοι ίππόται.

Τότε τδ βασιλόπουλο άφησε τά μαλ
λιά τής μάγισσας καί τήν είδε νά γίνε
ται άφαντη.

’Έμεινε αύτδς μέτήν ώμορφη κοπέλ- 
λα καί μέ τούς ωραίους ίππότας. "Ολοι 
μαζύ έπέστρεψαν στή χώρα καί τδ βα
σιλόπουλο παντρεύθηκε τήν ώμ#ρφη 
κοπέλλα πού είχε σώση άπδ τά χέρια 
τής μάγισσας.

cTιά νά *j]aze
'SK apyocoopia
Ό  κ. Ά φηρεμένος φ θάνει αργά στό θέα 
τρο και ρ ω τά :

— Ά ρ χ ισ ε  ή παράστασις;
— Μ άλιστα, κΰριε, έπαιξαν μία πράξι.
— Π οία πράξι;

£ ζ δ  ά ζ ελ ιέ  ένος ζω γράφ ου
—’Ή θ ελ α  να μοΰ κάμετε τό πορτραϊτο 

μου μέ λαδομπογιά. Πόσο θά  στοιχίση;
— Χίλιες δραχμέ:.
— Κ ι’ αν σάς φέρω έγώ τό λάδι;

'SfC ωρώζτι φρονζϊς
— Τ ι θά  τόν κάμετβ τόν γυιό σα; ;
— Ζωγράφο.
— ’Έ χετε βρή καθηγητή;
— ’Ό χ ι, αφήνουμε πρώτα νά μακρύνουν 

τά μαλλιά του ..

ΝΑ ΑΙΑΙΚΕΔΑΖΙ 
I ΝΑ ΜΟΡΦΩΝΕΣΤΕ,

’η.*

Ριάφορες ζαχνζηζες
Δέν διερωτηθήκατε ποτέ τί ταχύτητα διανύ

ουν τά διάιρορα πουλιά ;
Λοιπόν ό γύψ διανύει 15 μέτρα το δεύτερο- 

λεπτό, ή πέρδικα 17 μέτρα, τό ταχυδρομικό π ε 
ριστέρι 27 μέτρα, ό αετός 31, ή μυίγα 53, το χβ-
λιδόνι 65. f , , „

*0 ηλεκτρισμός διοχετεύεται μεσα σ ενα η 
λεκτρικό σύρμα πού βρίσκεται στό νερό με μιά 
ταχύτητα 4:00θ χιλιομέτρων κατά δευτερολβπτον, 
σ’ ένα δέ έναέριο σύρμα μέ ταχύτητα 3.600 χ ι
λιομέτρων. Ούδέν δμως ταχύτερον τηΰ φωτός, 
πού διανύει μιά ταχύτητα 300.000 χιλιομέτρων 
κατά διΛίτερόλεπτον.

Τ ί  σζοιχίξει μ ιά  δδονζογλυφίδα
Δέν θά  μπορέσετε νά τό πιστέψετε καί δμως 

είνοι γεγονός : Μιά οδοντογλυφίδα ίπω λήθιιχε
14.500 φράγκα. Φθάνει δμως νά πούμε δ η  
ήτοιν χρυσή και έκλεινετο μέσα σέ μιά χρυσή ε
πίσης θήκη , ανήκε δέ άλλοτε ειξ τον Βασιλέα 
τής ’Α γγλίας Κάραλον Α'.  ̂ #

‘Υπήρξε λοιπόν εποχή που το ακαλαίσθητο 
αύτό άνιικβίμενον, έχρησιμοποιεΐτο και από βα
σιλείς...

"8να ΐσζορικο μίΰαβζοϋνι
Καί άλλο άντικείμενον πολυτελείας, υπήρξε 

ένα μπαστούνι που ανήκε στον βασιλέα τής 
Γαλλίας Κάρολο Β '. Ή τ α ν  καμωμένο άπό κλα
ρί μιάς γέρικης βαλανιδιάς καί είχε ένα πομολο 
άπό χρυσό μέ ’Ινδιάνικο σκάλισμα.

'χ'ό ιστορικό αύτό μπαστούνι βρίσκεται στο 
μουσείο τοΰ Λούβρου μαζύ μέ άλλα τιμαλφή 
αντικείμενα.

dCpneiuocDoinei? (Χίαληών ύίΆοδημάζων
Συχνά θά  διερωτάσθε τί γίνονται τά παληά 

υποδήματα πού οΰτε ό παληατζής τοϋ δρόμου 
δέν θέλει νά τά πάρη. , , ,

Λοιπόν, μάθετε δτι ή βιομηχανία και  ̂ αυτα 
τά χρησιμοποιεί καί κατασκευάζει με αυτα τα 
παληά δέρματα κτένια, κουμπιά και πολλά αλ- 
λα μικροπράγματά.

ΣΚαδάριβμα ρ ο ύ χω ν
Γιά νά βγάλετε άπό τά ρούχα σας λεκέδες 

4 άπό κερί, βρέξετέ τους καλά μέ κολώνια καί υ
στέρα τρίψετε τό ύφασμα δπως δταν θέλετε να 
πλύνετε κάτι.

Γιά νά βγάλετε λεκέδες άπό κρασί, σαπουνί
σατε μέ ζεστή σαπουνάδα, (φυσικά άν πρόκει
ται γιά  άσπρο ύφασμα). Για λεχεδες λαδιού, πά

ρετε κιμωλία κοπανισμένη, ρίξετε στή λαδιά καί 
σιδερο')σετε σκεπάζοντας τήν κιμωλία με στου
πόχαρτο.

Γιά λεκέδες λίπους, τ ρ ί ψ ε τ ε  με βενζίνη χρη
σιμοποιώντας ένα κομμάτι άπό τό ίδ ιο  ύφασμα 
καί τρίβοντας έως δτου στεγνώσει.

Τ ά  γεράματα
Ε ίνα ι γνωστόν δτι δταν γερνά ένας άνθρω 

πος, χάνει καί άπό τό ύψος του. Δέν είναι ό
μως μόνον αύτό. Χ άνει άκόμη καί βάρος. Ι α  
σηκότι του πού έχει φυσικό βάρος 1500 γραμ
μάρια δταν είνα ι νέος, κατεβαίνει στά οΟΟ. Ι ο  
μυαλό χάνει κι' αύιό 150 γραμμάρια περίπου καί 
μόνον ή καρδιά αποτελεί έξαίρεσιν. Αυξάνει ως 
100 περίπου γραμμάρια.

3Υίία σζαζισιικη
Μία στατιστική πού έγινε τά τελευταία  χρό- 

νια στή Γαλλία, άποδεικνύει δτι οί γυναίκες 
ζοΰν περισσότερο άπό τού, άνδρες. Σέ 67 εκα
τοντάδες, οί 42 είναι γυναίκες καί οί 25 μόνον 
ανδρες. Ό σ ο ν  άφορδ τά έπαγγέλματα, οι πλέον 
μακρόβιοι είναι κατά πρώτον λόγον οί γεωργοί, 
έπειτα  έρχονται οί εϊσοδηματίαι, οι μαγείρισσες 
καί οί ΰπιιρέται έν γένει.

Ά λλά τά πρωτεία τά έχουν, ποίο ι νομίζετε 
Οί ζητιάνοι πού πεθαίνουν ώς έπί τό πλεϊστον 
έκατοντούτηδες.

'S la b  ζο βασίλειο  ζώ ν φυτών
—Τό μεγαλείτερο καί πιό κολοσσιαίο λου

λούδι τοΰ κόσμου υπάρχει στή νήσο Σουμάτρα. 
έχει τριών ποδιών διάμετρο καί ζυγίζει περίπου 
3—4 όχάδες. Δέν έχει καθόλου φύλλα. Ή  μυ
ρουδιά τοΰ λουλουδιοΰ αύτοΰ μοιάζει μέ αήπιο  
κρέας καί προσελκύει αμέτρητες μύγες καί εντο- 
μα, πού άφίνουν τά αΰγά τους σ’ αύτό, τα  οποία  
δμως, δέν αναπτύσσονται.

—"Ενα άπό τά  ώραιόοερα δένδρα τοΰ κοσμου· 
υπάρχει στις δυτικές ’Ινδίες, ποΰ εινε τοσο σκε
πασμένο άπό κόκκινα γυαλιστερά λουλούδια, 
ώστε πολλές φορές τά φύλλα του δέν διακρίνον· 
ται.

— Στά  Βουνά τών Μολουκιανών νησιών φυ
τρώνει ένα δένδρο ποΰ τά φύλλα του έχουν μά
κρος 2 καί 3 πόδια καί πλάτος ενός, καί χρησι
μοποιούνται άπό τούς κατοίκους τών μερών ε 
κείνων γιά νά στρώνουν τά τραπέζια τους. 1 1 
αύτό τό δένδρο λέγεται τραπεζομαντηλόδενδρο.

—'Ενός φυτοΰ. πού φυτρώνει στό άκρωτηριο 
τής Καλής Έ λπίδος, αμα κλείσουν τά λουλου- 
δια του. προμηνύεται βροχή!
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3 ΐρ ω ίν η  βννάνζησις

Μέ σηκωμένο τό γιακά καί 
χουχουλίζοντας τά χέρια μου 
άπό τό πρωινό φαρμακβρό κρύο 
τοΰ Γεννάρη, περπατούσα βια
στικός μή δίνοντας προΛοχή σέ 
τίποτα , ούτε καί σ’ αύτή τήν 
« γρ ια  φύση πού λυσσοΰσε σάν 
μανιασμένη.

"Εξαφνα έ'νας αναστεναγμός 
μ ’ έκανε νά σταματήσω τόν δρό
μο μου. Γυρίζω, καί βλέπω ενα 
κουφάρι σκυμένο πάνω στόν 
•δρόμο πού μερικές μικρές κινή
σεις του πρόδιδαν π ώ ; ήταν κά
τι τό ζω ντανό. Μοΰ κίνησε τήν 
περιέργεια. ’Επλησίασα. Ε ίδα  
κάτι πού έμεινα άναυδος!... ’ Η 
ταν μιά γυναίκα! Μιά γυναίκα 
ποΰ γιά νά ζήση ίσως τά  παι
δ ιά  της εκανε τό επάγγελμα τοΰ 
σκουπιδιάρη.

Μέχρι αΰτοΰ τοΰ σημείου έχει 
φτάσει ή άνθρωπότης.

Ά π ό  τίς σκέψεις μου αύτές 
μ’ έβγαλε ένας νέος αναστεναγ

μ ός πιό θλιβερός άπό τόν πρώ
τον.

—Τ ί νάχη κι’ όλο αναστενά
ζει..; Ε ίπα πλησιάζοντας πιό 
κοντά.

Αύτό τήν έκανε νά σταματή- 
ση τό σκούπισμα καί νά άναση- 
κωθή μέ κόπο. Τότε μοΰ δόθη
κε ή ευκαιρία νά δώ ένα μελα
ψό καί ρυτιδωμένο πρόσωπο σκε
πασμένο μ’ ένα ελαφρό χνούδι 
σκόνης. Τά ρούχα της, άλλοΰ 
μπαλωμένα κ ι’ άλλοΰ ξεσχισμέ
να άφηναν νά φαίνεται τό με
λανιασμένο ά π ’ τό κρύο κορμί 
της. Κάτι τσουβάλια τυλιγμένα 
στά πόδια της χρησίμευαν γ ιά  
κάλτσες καί παπούτσια.

—Τ ί θέλεις παιδάκι μου; μ’ 
«ρώτησε.

—Τ ίποτα  τής άπήντησα. Μοΰ 
προξένησε έντύπωσι πώς μιά γυ 
να ίκα  νά καταντήση σ’ αύτό τό 
επάγγελμα.!

—"Αχ..., παιδάκι μου, τό κου
τό μου τό κεφάλι φταίει. Κ α
νείς άλλος, Π ο ιέ  πα ιδί μου νά 
μήν εμπιστεύεσαι σέ άλλον. Ού
τε καί σ’ αύτά τά παιδιά  σόυ, 
δ ία ν  θά  μεγαλώσης καί θά  κά
νης, ε ίπ ε  σταματώντας τήν αφή
γηση καί ξαναρχίζοντας τό σκού- 
πισμα.

—Γ ιατί; τ ί σοΰ έκαναν τά 
π α ιδ ιά  σου;

— Τ ίποτα πα ιδ ί μου είπε. " θ α  
κ ι’ άν μούκανε δέν θέλω νά τό 
κατηγορήσω. Κ ι’ ένα χονδρό δά
κρυ κυλοΰσε άργά-άργά στό μά
γουλό της. Ξανάρχισε τό σκού- 
πισμα.

—Μά έσύ φαίνεσαι καλό π α ι
δί, καί δτι κ ι’ άν άκούσης δέν 
θ ά  βγάλης λέξι ά π ’ τό στόμα 
σου, είπε σταματώντας τό σκού- 
πισμα καί σκουπίζοντας τό μά
γουλό της,

—’Η ταν χειμώνας δπως καί 
τώρα, άρχισε νά λέη, όταν άπέ- 
θανε ό μακαρίτης. Π έθανε καί 
μ ' άφησε χήρα μ ’ ένα παιδί στήν 
άγκαλιά. Π αντέρημη στόν κόσ
μου έτρεχα δώ καί κεΐ χτυπών- 
ντας πόρτες ξένων σπιτιών, ζη
τώντας λίγο  ψωμί γ ιά  τήν συν
τήρηση τού μονάκριβου παιδιού 
μου... Τέλος μέ χίλια βάσανα 
καί μέ τόσες δυσκολίες τό μεγά
λωσα μέ τό γάλα τής καρδιάς 
μου καί μέ τίς στερήσεις μου... 
Καί τώρα πού περίμενα νά ξε
κουραστώ, τώρα πού περίμενα νά 
μέ βάλη στήν γωνιά τοΰ σπιτιού 
του, κοντά στό τζάκι καμαρώνον
τάς τον, τώρα  Μά πριν προ-
φθάσει νά τελειώση τήν φράση 
της τό μούγκρισμα τοΰ άνέμου 
άκούστηκε βαρύ καί τό παγω 
μένο χέρι του χαΐδεψε τά  πρό
σωπα τών δυό μας. Συγρόνως μιά 
λάμψη διέσχισε τόν ούρανό καί 
έ'νας τρομακτικός κρότος συνε- 
τάραξε τήν βαρειά ησυχία.

Ή  άγνωστη γυναίκα μέ τήν 
θλιβερή ιστορία της, φοβήθηκε 
πολύ καί σταματώντας τή διή- 
γησί της, ε ί π ε Ό  θεός δεν θ έ 
λει νά κατηγορήσω τό πα ιδ ί μου. 
"Η μαρτον Π αναγία  μου... Κι^ 
εξακολούθησε τό σκούπισμα τοΰ 
δρόμου. ,

Καταλαβαίνωτας πώς δέν είχε 
καμμιά διάθεσι νά ξαναρχίση 
τήν ιστορία της μη θέλω ντας να 
διακόψω τό σιωπηλό της κλαμα, 
έφυγα μέ σφιγμένη την καρδια 
καί ματωμένη τήν ψυχή.

Ε να τ. Χ ά α π α ρ η ς

£?lvyh
Ξυπνώ, κυττώ τό ρολόγι, είνε 

τέσσερβς πρωΐ. σηκώνομαι γρή
γορα, γρήγορα, ντύνομαι, πέρνω 
τήν φωτογραφική μηχανή μου, 
γ ιά  νά κρατήσω τήν ύπόσχεσι

πού έδωσα στόν πατέρα μου, δη
λαδή νά φωτογραφίσω μόνος 
μου τήν ανατολή τού ήλίου. Μό
λις ανέβηκα στή ταράτσα, γυρί
ζω  προς το άνατολικόν μέρος ό
που ε ίνα ι ενα βουνό καί αύτό 
θά  άποτελέση ωραία ποικιλία 
στήν φωτογραφία ! ’Ετοιμάζω 
τή μηχανή ώστε νά είνα ι έτοιμη 
στήν κατάλληλη στιγή πού θά 
τήν χρειασθώ.

Εν τώ μεταξύ τό βλέμμα μου 
πλανάται πρός τά βουνά πού 
είναι βυθισμένα στόν μαΰρον 
πέπλον τής νυκτός, ένώ έπάνω 
στον ούρανό τά άστρα τρεμο- 
σβύνουν. Έ κ ε ϊ πρός τήν ’Ανατο
λή ξάφνου φαίνεται ό Αυγερινός 
τό άστρον τής αύγής. Σημεΐον 
πώς ξημερίόνει. Σέ λίγο βλέπω 
πίσω άπό τό βουνό ένα λευκό 
θαμπό χρώμα καί άμέσως δυό- 
τρεΐς αχτίδες ξεπετάγονται καί 
σχίζουν τόν βαθύ πέπλον τής 
νυκτός. Τά άστρα σ ι/ά -σ ιγά  χά
νονται Ινα-ένα, ένώ οί αχτίδες 
πληθαίνουν μέν, άλλά είναι 
θαμπές.

Τώρα τά βουνά έχουν ένα ρό
δινο χρώμα πού λίγο, λίγο λευ
καίνει... Ή  κατάλληλη στιγμή 
γιά  φωτογραφία έφθασε καί ά
μέσως πατώ τό κουμπί τής μη
χανής. 'Α ρχίζει πια νά διαλύε
ται τό μαΰρο χρώμα τή ; νυκτός. 
Τά γύρω βουνά άπό τό σκούρο 
χρώμα πού είχαν, παίρνουν έ'να 
γλυκό χρώμα άπό τόν ήλιο πού 
πρόκειται σέ λίγο νά μάς λούση 
μέ τίς λαμπρές του άχτίδβς... Τά 
χελιδόνια καί δλα τά πουλιά 
άρχίζουν νά ψάλλουν τό άρμο- 
νικό τους τραγούδι. Ή  πόλις 
πού πριν ήταν βυθισμένη σέ λή
θαργο φαίνεται νά παίρνη ζωή. 
Μερικά αυτοκίνητα τρέχουν στίς 
κεντρικές αρτηρίες τής πόλεως.

Ό  ήλιος πιά σάν πύρινος δ ί
σκος ανεβαίνει σιγά, σιγά, στό 
στερέωμα, ή κίνησις άρχισε. 
Ά π ό  τάς ακέψεις μου αύτάς μέ 
άποσποΰν οί ήχοι μιας καμπά
νας τής εκκλησίας πού χτυπά 
ρυθμικά τόν ’Ό ρθρο . Κατέβηκα 
καταμαγευμένος άπό τήν ι>αυ- 
μασίαν άνατολή πού παρηκο- 
λούθησα.

Μέ τί τελειότητα, μέ τί σο
φία, τά κατασκεύασε δλα ό Μ ε
γάλος Δημιουργός !

Ε υά γγ. Ν . Ν ικολα ΐδης

£ ά ν  to  όέννρβ ...
Βουβό στόν πόνο, ξέμακρα, στοΰ 

[λαγκαδιού τήν δχθη, 
στέκει τό δέντρο σκύβοντας τό 

[γέρικο κορμί του. 
Τ ά  χρόνια τό λιγύσανε—θά λεί- 

[ψουν πιά  κι’ οί μόχθοι— 
ή μέρες του λιγόστεψαν καί λύ- 

[θηκαν οί άρμοί του! 
Τοΰ λαγκαδιοΰ τά ορμητικά νε- 

[ρά τά μανιασμένα 
άρπάξανε στή λύσσα τους τό λί- 

[γο του τό χώμα... 
Ή  ρίζες του γυμνώθηκαν. Καί 

[τ’ άνεμοδερμένα 
στερνόφυλλά του έπέσανε, πού 

[άπόμβιναν άκόμα. 
Ν ύχτα βαρυά άποσκέπασε καί 

τά ξερόκλαδά του. 
Λυσσομανάει τρελλοβορηάς, βογ- 

[γάει ιό  δέντρο, σκούζει, 
άστροπελέκι φώτισε ξάφνου τά 

[σκέλεθρά του 
y-αί μαύρη ή άγρια συμφορά τό 

[δόλιο δέντρο λούζει. 
Στερνός ιιές τ ' άγριομάνιασμα 

[βόγγος βαρυαντηχάει, 
τό δέντρο ξερριζώθηκε, τό δόλιο 

[δέντρο πάει!...
** *

Δέντρο καί γώ άνεμόδαρτο στής 
[ζήσης μου τό ρέμμα, 

νοιώθω τή μαύρη δυστυχία νά 
[σφίγγη τό κορμί μου.. 

Τά όνειρά μου τάρπαξαν δ πό- 
[νος καί τό ψέμμα, 

καί πέφτουνε ή ελπίδες μου στήν 
[κάθε μιά στιγμή μου! 

Καί καρτεράω τώρα πιά τό δό- 
[λιο μου κουφάρι 

μιά μπόρα χειμωνιάτικη ν’ άρ- 
[θή γιά νά τό πάρη!!... 

Μ ιχ. Γ . ΙΙα π .
"Αρτα

έ /ίρο ς  « τά ‘GJJnvocffovJa»
Ώ ς  τοιρα γνώρισα πολλά
ΜαΟηιικά περιοδικά
Μά πιό πολύ μοΰ άρεσαν
«Τά 'Ελληνόπουλα» παιδιά

** *
"Εχουν πολλά ποιήματα, 
Α σκήσεις, διηγήματα,
Πολλά μυθηστορήματα 
«Τά Ελληνόπουλα» παιδιά

*# *
Τ ά διαδίδω καί έγώ 
Καί λέγω φωναχτά 
«Είναι καλό περιοδικό 
«Τά ’Ελληνόπουλα» παιδιά.

Π ρόσκοπος

£ χ ο Λ ικ ε ς  ’έννο ιες  

κ α ι  κ α ν  μ  ο ι . ■.

Χ ειμώνας... 'Η  πλάσι ολόκλη
ρη βουτηγμένη στήν άπέραντη 
μαυριδερή κακία της, μουσκεύει 
μέ χονδρά δάκρυα τή γή  πού γο- 
ερά φωνάζει άπό τόν καϋμό της. 
Ό  βασιληάς τής μέρας μένει 
π ά ν ια  κλεισμένος στήν ούράνια 
σκοτεινή φυλακή του. Πού καί 
πού προβάλλει άχνός ά π ’ τό 
θυμό του.

Χαίρουμε τό χειμώνα σάν άν
θρω πος καί νοιώθω λύπη σάν 
μαθητής. Θαυμάζω ενα δμορφο 
πρωινό βουτηγμένο στήν ομίχλη 
μά σκέπτομαι τά καταναγκαστικά 
έργα τού σχολειού καί σκυφτός, 
λυπημένος, τραβώ γιά  τίς σκο
τεινές αίθουσες, π ’ άνάμεσα στό 
βούϊσμα τή ; βροχής καί στό 
τρανταγμό ιώ ν βροντών, περνώ 
τόσες ώρες...

Ή  εσωτερική γαλήνη, ή προ- 
σήλωσι στό μάθημα, οί φό
βοι τών εξετάσεων, σέ ρίχνουν 
σέ μιά μεγάλη ταραχή καί 
μόνον τό κουδούνι τοΰ διαλ- 
λείμματος σ’ άνακουφίζη. Καί τό 
σχόλασμα, ε ίνα ι κάποια προσω
ρινή χαρά μέ τίς σχετικέο μικρές 
περιπέτειες στούι, δρόμους άπ’ 
τό δυνάμωμα τής βροχής.

Π ιό μικρόο τά έννοιωθα δλ’ 
αύτά σέ μεγάλο βαθμό πού τώ 
ρα καμμιά φορά τά περνώ άπό 
συνήθεια, δσο κ ι’ άν άγαπώ  τά 
βιβλία. Κι’ δταν ό ούρανός ξα
νοίξει κι* ό ήλιος ρίξει στή βρεγ
μένη γή τίς ομορφιές του, δέν 
ξέρω γιατί δέν νοιώ θω τίποτα 
ά π ’ αύτά άλλά μέ χαρά τρέ
χω νά πάρω τή θέσι μου στό 
θρανίο. "Ισως γιατί είνα ι προ- 
άγγβλος τής άνοίξεως, τοΰ τρελ- 
λοΰ ξεφαντώματος τής φύσεως 
πού μάς τό μεταδίδει κ ι’ εμάς. 
Κι αύτές τίς μέρες τώρα τίς ά
γαπώ πειότερο γιατί μοιάζουν 
μέ τίς άλλες τίς καλοκαιριάτικες 
καί γιατί θάνα ι ή τελευταίες 
μου σχολικές μέρες. Τό κάθε τί 
τό κυττάζω περίεργα, σάν νά τό 
βλέπω πρώτη φορά καί νά θ έ 
λω νά τ’ άποτυπώσω στή μνή
μη μου καί στήν ψυχή μου.

Οί συμαθητές μου φαίνονται 
χαρούμενοι, είνα ι πιό προσε
χτικοί καί δέν τρομάζουν π ιά  σάν 
άκούσουν τ ’ δνομά τους γιά ε- 
ξέτασι. Ο ί καθηγητές εύγενικοί, 
δπως καμμιά άλλη φορά, μάς 
κυττοΰν λυπημένα καί συμπερι

φέρονται πιό φιλικά. Οί χάρτες, 
οί ε ικ ό νες τά θρανία , σά νά έ
χουν ψυχή καί νά μιλούν, μοϋ 
λένε κάποιες παληές ίατορίες 
άγαπημένες πού ήμουνα κ ι’ έγώ 
ήρως σ ’ αύτές. Κ αί τό σκόλα
σμα δέν τό νοιώθω δπω ; άλλο
τε άνακουφιστικό, άλλά τό δέ- 
χουμαι λυπημένα, λές κ ι’ άφήνω 
πίσω μου κάποιους παληούς φ ί
λους. Ξέρω πώς δέν θά  περάσω 
πειά χειμωνιάτικες μέρες σέ σκο
τεινές αίθουσες. Δέν θά  νοιώ- 
σω τρόμο καί δέν θά  συμμαζεύ- 
ουμαι ά π ’ τά αστροπελέκια, άπ’ 
τίς βροντές καί· άπό κατακλυ- 
σμιαΐο νερό. Κ ι’ δλα τά συναι
σθήματα τού μαθητή θ ’ άνιικα- 
τασταθοΰν άπό κείνα  τά πολυ
σύνθετα κι’ ά γςια  τού άνδρα 
πού πολεμά γιά τήν άνεξαρτη- 
σία του. Καί θ ά  νοσταλγή τίς 
δμορφες σχολικές μέρες...

Ρ οΰντι

‘Ο S i αναρός

Κ αράβι υπερήφανο, στά πέρατα 
[αρμενίζει,

Καί τό χτυπούν οί άνεμοι κιαύ- 
τό γοργά βαδίζει. 

Καράβι, νύχτες σκοτεινές μονάχο 
[κι* ό μόνος σου ό σύντροφος 
[τίς νύχτες τού γενάρη ήτανε τό 

[φεγγάρι.
Καράβι μου, πόσες φορές στήν 

[πρύμνη σου άπάνω, 
Τραγούδησε μέ λύπη του ό γέρο 
[καπετάνιος τής νειότης τά καλά. 
Τώρα!., καράβι μου, συντρίματα 
[θλιμμένα καί παραδαρμένα βρί- 
[σκοντ’ άπό σένα στούς βράχους 

[κολλημένα. 
Τώρα τό κύμα τάγριο τό άφρι- 
[σμένο κύμα μέ λύσσα και μέ δύ- 

[ναμη χτυπάει τά συντρίμια. 
Μέσ’ άπ’ τό βυθό τής θάλασσας 

[φωνάζει μέ συμπόνια, 
Τό πνιγμένο πτώμα τοΰ γέρο 

[θαλασσόλυκου. 
Ό  βράχος ό περήφανος ό άν- 

[τριωμένος βράχος, 
Πού τόν χαϊδεύουν οί άνεμοι 
[καί τοΰ φιλοΰν τά πόδια, τά 
[μανιασμένα κύματα πού έφαγαν 
[τό σώμα τοΰ γέρο θαλασσόλυ- 
[κου, βογγδ κι’ άναστίνάζει δ- 
[ταν θυμάται τά παλιά  τά π ε

λασ μένα  χρόνια...
Θ εόφιλος Κ. Ά ρ ισ τό π ο νλο ς

Τρίκκαλα 22 τοΰ Γενάρη



3ΥΙε τον ερχομό  
τ η ς  ά νο ι}εω ς

"Ολη ή φύσις ξαναπρασι- 
νίζει. Τό σπάρτο μέ τά χρυ
σά κουμπιά και οί τριαντα 
φυλλένινες ρεΐκες απλώνον
ται έ'ως τίς μυρτιές, τά βάτα 
και τό αιγόκλημα άναρριχών- 
ται μέ αφθονία. Τό λάλημα 
τοϋ πετεινού ξυπνά τώρα 
τούς άνθρώπους. 'Ο  ελαιώνας 
σάν απέραντος πολυέλαιος, 
ρίχνει ώς τήν γή τούς κεχρι
μπαρένιους καρπούς του, πού 
θά  χρησιμεύσουν σέ λίγο γιά 
τόάί'αμα τοϋ καντηλιοΰ μπρο
στά στήν Π αναγία. Τά κο- 
τσίφια καί οί καρδερίνες ξε- 
λαρυγγιάζονται μακρυά μέσα 
σέ ανθισμένα δένδρα. Ε ίναι 
πολύ χαρούμενα γιατί κτίζουν 
τίς φωληές γιά τά μικρά τους.

Τά χελιδόνια ξαναγυρίζουν.
Ό  χειμώνας εφυγε, οί φ ω 

τιές σβύνονται, τά παράθυρα 
ανοίγονται είς τόν ζεστό ήλιο 
πού είναι τόσο ευχάριστος. 
Πολλά δένδρα δέν έχουν α 
κόμη άνθη. άλλά σκεπάζον
ται άπό μπουμπούκια, οί φρά
χτες στολίζονται άπό άνθη, 
καί τά γιούλια φαίνονται κά
τω α π ’ τούς θάμνους. Ε ίς 
τούς αγρούς οί κορυδαλλοί, 
μεθούν άπό τόν ήλιον. ’Ανε
βαίνουν, ανεβαίνουν πολύ ψη
λά, επειτα αφήνονται νά ξα- 
ναπέσουν μέ τρελλά κελαίδή · 
ματα είς τά αυλάκια τών ήδη 
σπαρμένων αγρών.

Οί τρελλές πεταλουδίτσες 
πετοΰν τώρα πιό έλεύθερα, 
πιό άνάλαφρα, πιό ψηλά καί 
συμμαζεύονται πολλές-πολλές 
μαζί πάνω στά δένδρα, σάν 
νά θέλουν νά λάβουν κ ι’ αυ
τές μέρος στή γενική χαρά.

Έ νώ  γίνεται τόσο μεγάλη 
κίνησις στό φυσικό καί στό 
ζωϊκό κόσμο, ό ανθρώπινος 
κόσμος δέν αφήνει τήν ώραί- 
αν αύτή καί χαρούμενη επο

χή νά πετάξη. ’Ιδίως ό παι- ρίας τοΰ κ. Δέρπφελδ περί 'Ο
δικός τήν απολαμβάνει οπως MO1*»)- ’Ιθάκης, ώς καί η κα-
πρέπει. Τά παιχνίδια τους γί- \ &ν * Ρ δρο^ ων, ύ™' , ,  , e , Του παρακολουθησαντος τας α-
νονται πιο^ πολλά, η χαρα νασκαφσς κ. Σταματέλου, προσε-
τους μεγαλώνει, σάν νά θέ- δωσαν βίς τήν εκδρομήν εκτός
λουν κ ι’ αύτά μέ τίς άγγελί- t0” ψυχαγωγικού καί μορφωτι
κές τους ψυχούλες, νά εύχα- κόν χαρα^ ρ“·

Κ υανόλευκο  Λάβαροριστήσουν τόν Πλάστη γιά 
τήν τόσο λατρευτή καί γλυ- 
κειά Ά ν ο ιξ ι.

Τ ρελλη  Π εταλλουδίζσα

Σ Τ Η Λ Η  Α Ν Τ Α Π Ο Κ Ρ Ι Σ Ε Ω Ν
Α Θ Η Ν Α Ι , Μ αϊος .— Μέ με- 

γαλήν επιτυχίαν ήρχισαν καί ε
φέτος οί ετήσιοι εσωτερικοί α
γώνες τοΰ 7ου Γυμνασίου.

Οί αγώνες τοϋ προιαθλήμα- 
t o c  είναι οί εξής:

1) Κορύνα (τοπάκι), 2) Βόλ- 
λεϋ-μπώλ, 3) Μπάσκετ-μπώλ καί
4) ’Αθλητισμός τοΰ στίβου.

1) Κορύνα (τοπάκι)
1) Α αΐ νικά Αγ. 1—38—24.
2) Αγ2
3) Βα
4) Γα
5) Α β ί
6) Αγ2
7) Γβ
8) Αγ2
9) Γβ

Αα
Ββ
Βγ
Αα
Αδ
Γα
Αβ
Βα

2 - 5 6 — Ο 
- 3 3 - 1 6  
—  6 8 —  Ο 

1—24— 4 
1 - 1 9 -  1 

- 2 1 - 1 7  
1 -1 6 — 1 

- 2 7 — 4
Π ρω ταθλήτρια 1ης 2ας καί 

3η; τάξεως άνεδείχθη ή Γ. β. 
άποτελουμένην άπό τούς :

1) ‘Αργυρόπουλον, 2) Γεωρ
γούλην, 3) Δάκκον, 4) Κότσιραν,
5) Κόρακκαν, 6) Κατριμουστά- 
κην, 7) Κεφαλάν, 8) Λεβειτίδην, 
9) Λευκαδηι όν, 10) Μαχαίραν,
11) ΝικολαΙδην, 12) Οικονόμου, 
13) Π απαδόπουλον 14) Πολτό- 
γλου, 15) Σταματίου καί 16) 
Χ ατζημηνάν.

Λευκαδηνός Μ.

Λ Ε Υ Κ Α Σ , 'Α π ρ ίλ ιο ς . — Ό  
"Ομιλος Φιλοπροόδων Νέων έγ- 
καινιάζω ν τήν σειράν τών εκ 
δρομών ποΰ θά διοργανώση τό 
καλοκαίρι, εκαμε τήν πρώτην 
τήν 22 ’Απριλίου εις 'Α γία ν 
Κυριακήν μέ πρόγραμμα έπίσκε- 
ψιν τής νησίδος Μαδουρής καί 
τοΰ τόπου τών άνασκαφών. 'Η  
εκδρομή εγινε καί μέ συμμετο
χήν μή μελών τοΰ Ό μ ίλου .

Ή  έπίσκεψις τοϋ τόπου τών 
άνασκαφών, ή κατά τό δυνατόν 
λεπτομερής άνάπτυξις τής θεω-

Α Ρ Τ Α ,  *Α πρ ίλ ιο ς  Τό Γ υ 
μνάσιό μας κ ινείται, ναί, εργά
ζετα ι εντατικά. Κ ι’ ή άνθηρή του 
και φερέλπιδη αύιή κίνηση δείχ
νεται πολύ χαλά στά πρώτα μά 
άξιαίπενα βήματά μας.

■Έπειτ’ ά π ’ τήν άλησμόνητι> 
επιτυχία τής γιορτής πού έδώ 
καί μέρες εδωκε ή Ε ' κλασσικού 
(μέ τό «πατρικό σπίτι» τοϋ κ. 
Δάφνη, άπαγγελίε:, διαλόγους, 
κλήρωσις λαχείου, κ.λ.π.), νά 
τώρα κ ι’ άλλες τάξεις έτοιμες 
καί πρόθυμες νά τούς μιμηθοΰν.

Ή  Ε ' πρακτικού καί ή Β ' 
κλασσικού. Ά ς  σημβιωθή δέ πώς 
ή πρωτοβουλία καί ή δράσις 
είνα ι των ίδιω ν τών μαθητώ ν.

Αυτοί βρίσκουν καί διαλέγουν 
δσα θά  παίξουν, καταμερίζουν 
τούς ρόλους, κρίνουν τήν εργα
σία. Μάς παρουσιάζουν δηλαδή 
αποκλειστικά δική τους εργασία, 
γιά τήν όποία είναι καί άξιέ- 
παινοι. Ή  εισπράξεις μαζί μέ 
τό κοινοτικό ταμείο καί δτι άλ
λο δώσουν άκόμα οί μαθητα ί, 
θά  προορισθοΰν γιά  μάκρυνες 
εκδρομές.

Ό λ ο  τό Γυμνάσιό μας κάνα
με μιά μεγάλη κι’ ώραιοτάτη 
εκδρομή στό ήρωίκό χωριό Π έ
τα, πού “Ελληνες καί φιλέλληνες 
χάρισαν τήν ύστατη πνοή τους 
ποτίζοντας τοϋ χωριοϋ τάγια  
χώματα μέ τό άγνό τους α ίμ α  
γιά νά στερεώσουν τή δική μας 
Λευτεριά. Περάσαμε πολύ—πο
λύ καλά!

Μ ιχ. Γ. ΐ ΐ α π .

’βμ κρίσεις  ψ ευδω νύμ ω ν

Δικαίωμα έγκρισεως ψευδώνυμον 
γιά δλον τόν χρόνον δρχ. 10. Πλάϊ στό 
ψευδώνυμο γράφεται τό ψηφίον α 
δταν πρόκειται γι’ άγόρια καί δταν 
πρόκειται γιά κορίτσια.

Βασιλεύς τών Τσαμπατζήδων 
(α), Μέγας Α λέξανδρος (α ), 
Κουρσάρος (α).

’Α & ήναι— Σόλωνος 18α τΩ ραι γραφείου Δευτέρα και Π αρασκευή 3 — 5  μ. μ .,  Τ ρ ίτη  και
Π έμ π τη  7 —9  μ. μ .____________________________________

3Υ ΐετα}ύ μας

’Α γαπητά μου παιδιά ,
Ά πό  τήν πρώτη ήμερα πού ά

πό τήν στήλη αύτή κάναμε τήν 
γνωριμία μας, συνήθισα νά σ«; 
μιλώ σπν σε άγ*πητούς καί κα
λούς φίλους, εις τούς οποίους 
ξέρω πώς μπορώ νά εχω άπό- 
λυτη  εμπιστοσύνη.

Ά λλω ς τε ή έξέλιξις τής γνω 
ριμίας μα.-, μοϋ εδειξε πώς δέν 
« ΐχα  άδικο, άφού τό κάθε γράμ
μα σας πρός τά c Ελληνόπουλα» 
είναι ενας ύμνος πρός αύτά,μιά 
•διαρκής έκδήλωσις αγάπης καί 
•άφοσιώσεως, θαυμασμοΰ κι’ ευ
γνωμοσύνης, πρός τό περιοδικό 
■σας, πού πράγματι καταβάλλει 
κάθε προσπάθεια γιά νά σάς 
προσφέρη ό,τι καλλίτερο μπο
ρεί.

Γ ι’ αύτό δέν διστάζω καί σή
μερα νά σάς μιλήσω σάν σέ με
γάλα  παιδιά πού ξέρετε νά έκ- 
τιμάτε τήν προσπάθεια, πού «Τά 
'Ελληνόπουλα» καθημερινώς κα
ταβάλλουν γιά νά σάς παρουσι
ά ζοντα ι τό ϊδιο  πάντα φροντι
σμένα καί νοικοκυρεμένα, σάν 
περιοδικό πού σέβεται τόν εαυ
τό του.

Λοιπόν έρχομαι νά σάς παρα- 
καλέσω νά εντείνετε τήν προ
σπάθεια σας γιά τήν έπικράτη- 
•σί μας.

Πολλοί άιιό σάς πράγματι 
μάς έχουν δώσει ήδη δείγματα 
έντονης έργασίας, δέν είναι ά- 
νάγκη νά τούς άναφέρω, γιατί ό 
καθένας σας ξέρει τί εχει προ
σφέρει. ’Επωφελούμαι μόνον νά 
ευχαριστήσω θερμά άπό τή στή
λη  αύτή όλα τά παιδιά  μας πού 
μάς δείχ%ουν έμπράκτως τήν ά 
γάπη τους.

Δέν πρέπει δμως ή προσπά
θεια αύτή νά είνα ι μονομερής, 
θέλου μ ε ό κάθε συνδρομητής 
μας, στήν Α θή να , στήν επαρχία 
ή τό Ίιξωτερικό, ό κάθε α να 
γνώστης μας πού σπεύδει νά μάς 
«γοράοη μόλις ό καινούριος α
ριθμός μας έμφανισθή στά κιό-

Κ Ι Ν Η Σ Ι Σ  Ο Μ Ι Λ Ο Ν

Π . Ο  Τ  Ε -  Π Α Γ Κ Ρ Α Τ Ι Ο Υ
Ό  "Ομιλός μας έξέδω- 

κε κατ’ αύτάς τρίδραχμα 
λαχεία. Περιμένουμε άπό 
τούς φίλους μας Λευκά- 
δος, Βερροίας, Θεσσαλο
νίκης, Κερκύρας κλπ. νά 
μάς ένισχύσουν. Ζητήσα
τε λαχεία ή άπό τήν δι- 
εύθυνσίν μας κ. Μιχ. Λευ- 
καδηνόν Πύρρωνος 12 
Π αγκράτι Ά θ ή να ι ή άπό 
τά γραφεία  τοΰ Π εριο- 
οδικοϋ μας. Κλήρωσις 1 
’Ιουλίου. (Κερδίζουν άριθ- 
μοί 3 (τρείς)

*0 Ταμίας 
Α . Μ υτιληνα ΐος

Ό  Έφορος 
Γ. Μ όραλης

ι ε ι θ α ρ ι ι κ ο ν Γ ς ϋ μ ι ο υ α ι ο η
Συμφώνως μέ τό 19ον 

άρθρον τοΰ καταστατικού 
συνεκλήθη τήν 2αν Μαΐου 
Γενική Συνέλευσις πρός 
άνάδβιξιν Πειθαρχικού 
Συμβουλίου. Έξελέγησαν 
οί κ. κ. Γ . Έ μμανουηλί- 
δης καί Κ. Μπουζάλης. 
Τοΰ Π ειθαρχικού Συμβου
λίου προεδρεύει ό “Εφορος.

Ό  Πρόβδρος 
τοΰ Διοικ. Συμβουλίου 
Κ . II. Χατξηα& ανααίου

Ό  Πρόεδρος 
τοϋ Πενθαρχ. Συμβουλίου 

Ρεώργ. Μ όραλης

σκια καί στά βιβλιοπωλεία, νά 
μπορή νά λέη στόν εαυτό του μέ 
υπερηφάνεια : «Τά Έλληνόπ( υ- 
λα» αν εξακολουθούν νά έκδί- 
δωνται καθημερινώς καλλίτερα,

κάτι οφείλουν καί σέ μένα!
Γ ιατί πράγματι, παιδιά μου, 

σέ σάς θέλουμε νά οφείλουμε 
τό παν, γιατί αύτό θ ά  μάς δώ- 
ση, δχι μόνον ύλική ίκανοποίησι 
πού θά  μάς επιτρέψη νά συνε- 
χίσουμε τήν προσπάθεια μας, 
άλλά ιδίως ηθική, γ ια τί θά νοι- 
ώσουμε πώς υπάρχουν πράγματι 
παιδιά σάν καί σας Ικανά να έκ- 
τιμήσουν κάτι καλό, κάτι ώραΐο.

Σάς επαναλαμβάνω λοιπόν 
τήν παράκλησι έκ μέρους τοΰ 
περιοδικού σας. Ό  καθένας σας 
ας σπεύση μόλις μάς διαβάση 
νά έγγράψη ένα νέο συνδρομη
τή. Οί φίλοι μας τών επαρχιών 
καί τοϋ εξωτερικού άς σπεύσουν 
κ ι’ αύτοί νά στείλουν τήν συν
δρομή του:, διπλασιάζοντάς την 
μέ τήν συνδρομή ένός φίλου 
των, καί άς προσπαθήσουν νά 
μάς έγγράψουν ώς συνδρομητάς 
τάς σχολικός βιβλιοθήκας των, 
δείχνοντας είς τούς καθηγητάς 
των, Γυμνασιάρχας των καί Λυ- 
κιάρχας των «Τά'Ελληνόπουλα» 
καίάναπτύσοντας είς αύτούς τήν 
άξία τοΰ περιοδικού μας.

Τά λόγια μου αύτά, καλά μου 
παιδιά, ξέρω σέ ποιούς άποτεί- 
νοντα1, γ ι ’ αύτό ε ίμα ι βεβαία 
πώς εντός δεκαπενθημέρου θά  
φέρουν τό άποτέλεσμά του; καί 
στήν επομένη μας συνάντησι θά  
μπορώ νά σάς εύχαριστήαω θερ
μά γιά  τίς ένέργειές σας.

Μ’ άγάπη 
Ή  φ ίλη  σας

'3 1  dJJnJoypcKpia μας
Μ ιχ. Π απαδόπουλον. Σ ' εύ-

χαριστοΰμε γιά τίς τακτικές ει
δήσεις σου καί τήν καλή σου 
συνεργασία. Ζητοΰμε δμως άπό 
σένα νά κάνης δτι μπορείς νά 
μάς διαδώσης στήν "Ηπειρο. Λά
βε τήν πρωτοβουλία τής ίδρύ- 
σεως τοΰ Π αιδικοΰ Ό μίλου. Τά 
νησιά μας καί ή νέα 'Ελλάδα 
εργάζονται δραστηρίως, δέν πρέ
πει καί ή πσληά μας 'Ελλάδα 
νά υστερεί



Ε υάγγελον Ν ικα λα ΐδην . Μέ 
•χαρά λάβαμε τό γράμμα σου, 
πού μάς έκαμε συγχρόνως δμως 
νά λυπηθοΰμε πού τόσο άργησες 
νά μάς συστηθής. Θέλαμε δλοι 
μας οί άναγνώ σιαι νά βρίσκον
ται σέ διαρκή συνεννόησι μαζύ 
μας γιατί μόνον έτσι θά  γίνη 
βαθειά κι’ αληθινή  ή φιλία μας. 
Σ ’ ευχαριστούμε καί γιά  τήν συν
εργασία σου, ή οποία φυσικά θά 
ληφθή ΰ.τ' δψιν.

Τήν συνδρομή σου, θά  στεί- 
λουμε νά είσπράξουμε έφ’ δσον 
είσαι άθηναΐος έναντι σχεακής 
άποδείξεως. Σοϋ στείλαμε καϊ 
τά τρία πρώτα μας φύλλα, αν 
δέ τά είχες ήδη αγοράσει πρό- 
σφερέ τα σ’ έ'να σου φίλο γιά 
νά μάς προσελκύσης κι* άλλον 
ένα αναγνώστη.

Ό δυααέα Σ α πουνά κη ν . Χα- 
ρήκαμε πολύ πού λάβαμε γράμ
μα σου, καί θέλουμε τακτικά νά 
μάς γράφης καί νά μάς στείλης 
και μιά σου συνβργασία. Έ λ ά 
βαμε έπίσης καί τό άντίτιμον 
τής έγκρίσεως τοΰ ψευδωνύμου 
σου καί σ’ ευχαριστούμε. ’Ε λπ ί
ζουμε «Τά 'Ελληνόπουλα» νά 
σοϋ αρέσουν πάν*α καί νά τά 
θεωρής ένα καλό κι’ αγαπητό 
σου φίλο.

Γ. Χ ατξηγεω ργίου . Τά καλά 
σου λόγια πολύ μάς συνεκίνη- 
σαν καί ελπίζουμε πράγματι νά 
κάνης δ,τι μπορέσεις γ ιά  νά συν- 
τελέσης στήν έξάπλωσί μας. Κ αί 
ή έλάχιστη προσπάθεια τοΰ κα- 
καθενός ά*ό σάς θά  είνε γιά 
«Τά Ελληνόπουλα» μιά δύναμις 
γ ιά  τό μέλλον. Στόν διαγωνισμό 
Μ εγάλης Χ αράς μπορείς νά λα
βής μέρος στέλνοντας έ'να διή 
γημα, τό οποίον θά  διαγωνισθή 
μαζύ μέ άλλα διηγήματα, μετα
ξύ τών όποιων τά τριάντα καλ
λίτερα θά  άποτελέσουν ένα μ ι
κρό λεύκωμα.

Έ μ μ . Κ αζαμ,πάκαν. “Εχεις 
παράπονα μαζύ μας, άλλά δέν 
φταίμε άπολύτως έμεΐς. Προ
σπάθησε στί: συνεργασίες σου, 
καί στά γράμματά σου.άκόμη νά 
είσαι σύντομος καί σαφής. Προ
σπάθησε νά καθαρογράφης, \ά  
μήν υπάρχουν σβυσίματα καί 
παραπομπές. Διαφορετικά είνε 
αδύνατον νά διεκπεραιώνεται 
ομαλά ή έργαοία. Λυπούμεθα 
πού δέν θά δημοσιεύσουμε τήν 
συνεργασία τοΰ φίλου σου, έ- 
κρίθη ακατάλληλη. Δική σου συ
νεργασία θά  δημοσιευθή, άλλά 
μάς δυσκολεύει πάντοτε ή έπέκ- 
τασις τών χειρογράφων σου καί
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22. Α ίν ιγ μ α
Πελαργοί πετοΰσαν, τί πολλοί 

πού ήσαν, έ'νας είχε δύο πίσω, 
ένας άλλος δύο εμπρός, κ ι’ ένας 
τρίτος μοναχό; έναν πίσω κ ι’ έ
να μπρός. Πόσοι ήσαν;

Μ. Κ ύρου
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23. Φ ω ν η ε ν τό λ ιπ ο ν

.—^ ν—π τχν—δνζ—θ
Ν. Ώ ρολογόπουλος

24. Σ ίγ μ α

1 Ο ριζοντίω ς 
τής Βοιωτίας.

Αιαγωνιως : Π όλις 
Ά σ ίας, ’Ή τειρος.

Ζώον, βασιλεύς 

Μικράς

25. Κ ρυπτογρα φ ικόν

1234556=Έ ντομον 
5636145=Ν ήσο; 'Ελλάδος 
4163646=Ό ροσειρά 
36146 —Π όλις 'Ελλάδος 
23646 =Λ ένδρον άειθαλές

26. Δημώδες α ίν ιγ μ α

"Έχω ένα βαρελάκι κ ι’ έχει
δύο λογιών κρασάκι. Τ ί είνε;

Μ ιχαήλ Π α π α λεξό π ο υλο ς
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27. Κ αρέκλα

Κ αθέτως : Χώρα τώ ν 
Βαλκανίων, δνομα σκύ
λου.
Ό ρ ιζοντίω ς : Π ατρι
άρχης.

Τ ρ ελλή  Π ετα λουδίτα α

28. Τβνόγριφ«ξ
Π όλις είμα ι τής Φοινίκης 
Μ’ αν τόν τόνο κατεβάσης,
"Ενα γνωστό γαλακτερό 
’Αμέσως θά  έτοιμάσης.

Κάρολος Ά νδρ ιτσ όπουλος:

ή έλλειψις σαφήνειας. Τήν συν
δρομή σου έλάβαμε καί λαμβά
νεις σχετική άπόδειξι.

Κ αν Δέσποινα Χ α τζηδάκη . 
Ή  συνδρομή σας έλήφθη κατό
πιν τής άποστολής τοΰ φύλλου 
μας. Σάς εύχαριστοΰμε θερμά. 
Δ ι’ ιδιαιτέρας επιστολής θά λά
βετε τήν σχετική άπόδειξι.

Μ αριέτταν Ρ άδοβιτς. Έ λ ά 
βαμε τό καλό σου γράμμα καί 
σ' εύχαριστοΰμε καί πάλι γιά τά 
ώραΐα σου λόγια. Είς τήν φίλη 
σου έσπεύσαμε νά στείλουμε τά 
3 πρώτα μας φύλλα καί θά  συ- 
νεχίσουμε έπί ένα εξάμηνο.^

Έ μ μ .  Φ&ενάκην. Χαρήκαμε 
γιά τήν γνωριμία σου κι’ έλπί- 
ζουμε τακτικά νά μάς θυμάσαι. 
Σ ’ εύχαριστοΰμε καί γιά  την 
συνεργασία σου, δσον άφορά ό
μως διά τήν δημοσίευσιν είς τήν 
στήλη «άπό τόν ένα στόν αλλο» 
περιμένουμε νά στείλης καί τό 
άναλογοΰν ποσόν.

Γ ιώ ργον Κ α τσ ή ν . Τό γράμ
μα σου έλάβαμε, τά πρακτικά; 
δμω ; τής συνεδριάσεώς σας θά 
δημοσιευθοΰν στό επόμενο, ελ
λείψει χώρου. Τό ψευδώνυμο 
δέν είναι άπολύτως υποχρεωτι
κό, πάντω ς δμως είνε καλλίτερα 
νά πάρης, γιατί προτιμώνται 
συνήθως οί συνεργασίες μέ ψευ
δώνυμο. Ή  άλήθεια είνε πώς 
στήν Λευκάδα εχουμε πολλούς 
φίλους, άλλά προσπάθησε καί 
σύ νά βρής άκόμη έναν καί νά 
μάς τόν έγγράψης συνδρομητή 
γιά  νά λαμβάνης τό φύλλο έπί 
ένα εξάμηνο δωρεάν.

Ν , Π ολίτην. Σ ’ ευχαριστούμε 
γ ιά  τήν καθημερινώς νέα δράσι 
σου καθώς καί γιά τήν συνερ
γασία σου.

Π αναγ Ά ξ ιώ τη ν .Μ έ  χασά λά
βαμε τό γράμμα σου καί διαβά
σαμε τά έπαινετικά σου λόγια .Ή  
άνταπόκρισίς σου θά  δημοσιευ- 

θή  στό έπόυενο έλλείψει χώρου-


