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Τό «Γλυκοχάραμα» στήν προσπάθειά του νά μορφώσει τούς μαθη
τάς καί νά ένισχύσει δσο μπορεί περισσότερο τό σχολείο στό έργο του, 
έχει καθιερώσει άπ’ τήν άρχή, τή «στήλη τών καλυτέρων εκθέσεων». Γιά 
τή στήλη αύτή παρακαλοΰμε τούς κ.κ. Γυμνασιάρχας καί Διευθυντάς τών 
διαφόρων σχολών, νά μας στέλνουν τις πιό καλύτερες εκθέσεις, πού θά 
γράφονται άπό τούς μαθητάς καί τις μαθήτρίές τους, μέσα στό μήνα. Ή  
έκδοτική έπιτροπή συγκεντρώνοντας δλες τις έκθέσεις, πού θά στέλνουν 
τά σχολεία, θά έκλέγει τις τέσσερεις καλύτερες, τις όποιες θά βραβεύει 
δημοσιεύοντάς τες στό περιοδικό, άπό δύο στήν κάθε του δεκαπενθήμερη 
έκδοση. Ό  σκοπός πού εξυπηρετείται έτσι γίνεται άμεσα όλοφάνερος καί 
τό άποτέλεσμα τής αμιλλας τών μαθητών νά γράψουν τήν καλύτερη έκ
θεση γιά νά τή δουν δημοσιευμένη— βραβευμένη στό περιοδικό θά 8 lvaL 
άρκετά καλό καί μεγάλο.

ΤΟ  Ε Ξ Ω Φ Υ Λ Λ Ο  μας έφιλοτέχνησε ό Κοκκινιώτης σκιτσογράφος 
Μ ΙΧ Α Λ Η Σ  Ν ΙΚ Ο Λ ΙΝ Α Κ Ο Σ



ΣΕ ΠΕΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ

Τόσο τό πρώτο, δσο καί τό δεύτερο 
τεΰχος μας, τό γνωρίζουμε πώς πολλούς 
δέν τούς ευχαρίστησαν, γιατί ασφαλώς 
δέ βρήκαν δτι βρίσκουνε σέ άλλα περιοδικά. 
Πολλοί τό εκ@ιναν σαν μιά καλή προσπά
θεια  μαθητών, άλλά τό κατεδίκασαν σέ 
αποτυχία.

Τό «Γλυκοχάραμα» δέν είναι μιά α
πλή μαθητική προσπάθεια ενός κύκλου 
μαθητών, πού άπό φιλοδοξία θέλησαν νά 
μποΰν στους δημοσιογραφικούς κύκλους 
τής χώρας καί τήν πνευματική κίνηση τοΰ 
τόπου μας. ’Απεναντίας είναι εκπλήρωση 
καί άντικειμενοποίηση κοινοΰ πόθου δ
λων τών μαθητών τοΰ Πειραιά. 'Ενός 
πόθου τους άγνοΰ καί μεγάλου Ν ά δώ- 
σαν ίά αυτοί κάτι στή χώρα, νά κρατή
σουν δτι υλικό υπάρχει ανάμεσα τους, νά 
τό δρναμο5σουν, νά καλλιεργήσουν κάθε 
πρόσφορο έδαφος τοΰ μαθητικού κό
σμου καί νά μήν αφή σου ν νά πάνε χαμέ
να τόσα καί τόσα ταλέντα, πού κρύβουν- 
ται στούς σχολικούς μέσα κόλπους καί πού 
σβΰνουν πάντα, αφήνοντας τελευταίο δείγ
μα τής λογοτεχνικής τους ικανότητας, τήν 
έκθεση ιδεών στις απολυτήριες γυμνασια
κές εξετάσεις ή σιίς εισαγωγικές κάποιας α
νώτερης σχολής. Δέν επιδιώκουμε φιλολο
γικές— λογοτεχνικές δάφνες καί ληόκλαδα. 
Άγοονιζόμαστε γιά  δσα πιό πάνω είπαμε 
καί θάμαστε περήφανοι καί ικανοποιημέ
νοι γιά τούς κόπους μας, δταν, σαν αντα
μοιβή γ ι’ αυτούς, μάς δοθή ή ευτυχία νά 
δοΰμε νά ανέρχονται στό λογοτεχνικό στά
διο, άνθρωποι πού πήραν στή σκυτάλη 
γ ι’ αυτόν τό στίβο, άπ’ τό περιοδικό μας. 
Γ ι’ αύτό ακριβώς, τό «Γλυκοχάραμα» θά  
απαρτίζει τήν ύλη του, πάντα άπό μ α - 
θ  η τ ι κ έ ς συνεργασίες, αποκλείοντας

κατά κανόνα κάθε εξωμαθηιική τέτοια. Τό 
περιοδικό τοΰτο—ζητούμε συγνώμη γιά 
τήν ασέβεια πού θά  κάνουμε μ’ αυτά τά 
λόγια—δέν θά  γίνει δ χρηματοδότης κι ο 
εκτυπωτής τών έ'ργων δοκίμων ή γνωστών 
συγγραφέων. ’Απεναντίας θ ’ άγωνιστή, 
νά παρουσιάσει νέους συναδέλφους τιον 
καί αυτών τά έργα θά  φέρνει πάντα σέ 
φως, φέρνοντας μιά μέρα τροπαιούχους 
στό ’Απολ?νώνιο στάδιο καί τούς ίδιους.

Τό γνωρίζουμε πώς ό αγώνας μας θάναι 
σκληρός. Μά θ ’ αγωνιστούμε, ώσπου νά 
τόν τερματίσουμε. Τό ξέρουμε πως τα πό
δια μας θά  τρυπήσουν καί θ ά  ’ματώσουν 
άπ’ τις πέτρες καί τά βάτα τών ατραπών, 
μά δέν θ ά  δειλιάσου με- Θά συνεχίσουμε 
.τό δρόμο μας, ώσπου νά συναντήσουμε 
τόν κάμπο, τό δρόμο τόν όμαλο και τόν 
ίσιο, πού φέρνει στά λαμπρά δώματα 
τό ϊ Φοίβου- Κι’ άν γ ι’ αύτό ταλαιπωρη
θούμε, δέν πρόκειται νά σταματήσουμε. 
’Έχουμε άτόφια τήν ορμή καί τό σφρι· 
γος τής νιότης μας καί πιστεύουμε πώς 
τίποτα δέν θά  μπορέσει νά μάς σταθή σέ 
τοΰτο, εμπόδιο.

Ή  φτώχεια καί τά ελαττώματα, πού τό 
περιοδικό μας παρουσίασε ως τώρα, ήταν 
προσωρινά. Μέ τό τεύχος τοΰτο μπαίνει 
σέ καινούργιο στάδιο.’Αλλάξει, ριζικά σχε
δόν, μορφή καί σέ εμφάνιση καί σέ πε
ριεχόμενο. 'Η  εξέλιξη άλλωστε πού πήρε 
τό * Γλυκοχάραμα* άπό τό ένα τεΰχος στό 
άλλο, μάς εγγυάται πολλά πράγματα. Ε 
πειτα ή άφθονη συνεργασία, που ταχτικά 
άπό τούς μαθητές καί τις μαθήτριες δλων 
τών γ υ μ ν α σ ίω λ ' τοΰ Πειραιά, στελνεται 
στό περιοδικό μας, εξασφαλίζουν καί τήν 
επιλογή τής ύλης καί προοιωνίζουν  ̂ ενα 
ευχάριστο καί προοδευτικό πάντα μέλλον.

Δ Ι Η Γ Η Μ Α
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Ο Λουκάς κι’ ό Γιαννιός εϊταν ψι
λοί αχώριστοι, Κι’ άκόμα παραπάνω 
μιά ψυχή,  ̂ενα σώμα ! Ά π ό  μικρά 
παιδιά, άπ’ τό «γεννοφάσκια τους» — 
που λένε— γνωριζόντουσαν. Σέ μιά 
γειτονιά κι’ οί δυό τους γεννημένοι. 
Ποτέ δέ θυμοΰνται ναχαν . μαλώσει! 
Στά χρόνια—κάτι μήνες περνούσε ό 
ενας τόν άλλσ.

Ό  Γ  ιαννιός, εϊταν ενα παιδί γερό, 
ψηλό. γεμάτο, μέ μαύρα έξυπνα μά
τια. Μά δση ξυπνάδα δείχνανε τά 
μάτια, τόσο λίγο έπερνε τά γράμμα
τα. Στήν παλικαριά τώλεγε ή ψυχή 
του κι’ δμως σπάνια μάλωνε. Δέν τά- 
ρεσε νά κάνει επίδειξη τής δύναμής 
του ! "Ησυχο, καλοκάγαθο παιδί. Καί 
μιά ψυχή, μιά καρδιά μάλαμα ! Πο
νόψυχος μέχρι κεΐ πού δέν πέρνει. 
Ποτέ δέν άφινε παιδιά νά μαλώνουν. 
Μά, — δλα κι’ δλα— μή τοΰ πείραζες 
τόν Λουκά : Γινόταν θεριό!,.. Γιατί ό 
Λουκάς, άντίθετα, εϊταν ένα παιδί 
λεπτοκαμωμένο, ώχρό. Γλυκό παιδί, 
συμπαθητικό, μ' άρρωστιάρικο. Ά π ό  
τότε πού κρύωσε— δέν πάνε πολλά 
χρόνια— κι’ έμεινε κάμποσο καιρό στό 
κρεβάτι (είδε κι’ έπαθε νά σηκωθεί) 
άπό τότε δέν έμενε χρονιά χωρίς νά 
άρρωστήσει.Ή κακομοίρα ή μάννα 
του καημό τώχε πού δέ μπορούσε νά 
πάρει «πάνω του» λιγάκι. Κι’ ένα παι
δί ήσυχο, άμίλητο, σεμνό καί στά 
γράμματα πρώτος, Καί βοηθούσε τόν 
καημένο τό Γιαννιό πού εϊταν άδύ- 
νατος σ’ αυτά. Σέ μιά τάξη πηγαίνα
νε, σ’ ένα θρανίο καθόντουσαν, " Α 
μα σκόλαγαν, ϊσα γραμμή γιά τό 
σπίτι τοΰ Γιαννιοΰ. Καθόταν ό Λου 
κάς «νά τόν διαβάσει» νά τόν βοη
θήσει σ’ δλα κι’ ΰστερα διάβαζε κι’ 
αύτός.

Ό  ένας δέν ξεκολοΰσε λεφτό άπ’

τό πλευρό τοΰ άλλου. Λές κι’ οί δυό 
τους είχαν δυό πόδια κι’ ό ένας μο- 
νάχος δέν μπορούσε νά κάνει βήμα...· 
«Ουτ’ άδέρφια νά εϊτανε δέ θαχαν 
τόση μόνιαση κι’ άγάπη !» έλεγε ή 
μάννα τοΰ Γ  ιαννιοΰ... Σάν άρρωστοΰ- 
σε ό Λουκάς, ό Γ  ιαννιός δέν ξεκο
λοΰσε άπ’ τό πλευρό του κι’ άς φώ
ναζε ή μάννα του, μήν τύχει καί κολ
λήσει. Στό πρόσωπό του, χυνόταν 
λύπη τέτοια, πού έχανε τό χρώμα 
του καί δύσκολα κανείς ξεχώριζε 
ποιός άπ’ τυύς δυό είναι ό άρω- 
στος.

Φιλία μιά φορά !... Τούς ζήλευαν 
δλοι !

Μερικοί τούς κοροΐδευαν, τούς πεί
ραζαν κιόλας. Νά ό μπαρμπΆντώνης 
—  ό γεροτσαγκάρης, ό καμπούρης 
πουχε μιά τρύπα γιά μαγαζί πιό κά
τω άπ’ τό σκολειό κι'οποίος περνού
σε άπό κεΐ δέν έκανε άλλο, παρά νά 
πετά τό πρόχειρο καλαμπούρι του — 
μιά μέρα δέν κρατήθηκε (τό φύλαγε) 
κι’ δταν ΐδε άγκαλιασμένους τούς 
φίλους τούς φώναξε :

— «Μωρέ, μπας κι’ ό ένας είναι κο 
ρίτσι καί δέν τό ξέρουμε; Χά, χά, 
χά...» καί ξεκαρδίστηκε στά γέλοια.

Αύτό κσκοφάνηκε στό Γιαννιό πιό
τερο κι’ άν κείνη τήν ώρα δέν έρχό- 
ταν άπό πίσω ό δάσκαλος, θά σοΰ 
τόν συγήριζε μιά χαρά τό γέρο κα
μπούρη. Μάχε τύχη !... Τήν άλλη μέ
ρα, θά τουκανε παρατήρηση. Στήν 
άρχή ό μπαρμπ Άντώνης γελούσε σά 
χαζός' μά σάν άγρίαψε ό Γ  ιαννιός 
δέν έβγαλε τσιμουδιά- Πού νά ξανα
μιλήσει !...

Μά νάταν αύτό μόνο ! Βρίσκανε 
ένα σωρό εμπόδια στή φιλία τους. 
Πρώτη ή μάννα τοΰ Λουκά, δέ φαι
νόταν νά είναι εύχαριστημένη γιά
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τήν παρέα του γιου της. «Δέ λέει κα
νείς πώς ό Γιαννιός δέν είναι καλό 
παιδί, μά δέν εΐναι τής σειράς σου» 
τοΰλεγε Γ"ιατί ό Λουκάς, είταν Υ^ός 
μεγαλέμπορα, του κύρ Μιχάλη τοΰ 
Γαζή.

Ό  κακομοίρης ό Γιαννιός,^ μπορεί 
νά μήν εϊταν φτωχός, μά ουτε καί 
πλούσιος. Ό  γέρο Δημητρός ό Ζάρ- 
κας— ό πατέρας του— χρόνια λοστρό
μος μέ τά καράβια, δουλευτής άν
θρωπος— κάθε δυό-τρία χρόνια μπάρ
κο, άλλους τόσους μήνες καθησιό— 
έπιανε καμιά δεκάρα τοΰ τήν έτρωγε 
τό ξέμπαρκο. Μά τό σπίτι του δέ 
στεναχοριώταν άπό τίποτα. Στό Γιαν- 
νιό τά είχε δλα, δτι ήθελε τοΰ τάφερ- 
νε άπ' δξω. Τόν άγαποΰσε πολύ, πά
ρα πολύ,— δέν είχε δά κι’ άλλο παι- 

 Ka i πάνω σ’αύτόν έκανε ενα σω
ρ ό  όνειρα.’Ήθελε νά τόν σπουδάσει, 
νά του φτιάξει μιά ζωή άνετη, δχι 
σκυλίσια σάν τή δίκιά του...

Ή  μάννα, λοιπόν, τοΰ Λουκά σάν 
ΐδε πώς ό γυός της δέν έννοοΟσε ν 
άποτραβηχτεΐ, τράβηξε γραμμή στό 
δάσκαλο. (Ποίός ξέρει τίτούπε ;) Ιην 
άλλη μέρα, μπήκε ό δάσκαλος «δήθεν» 
λίγο θυμωμένος στήν τάξη κι’ είπε 
νά χωρίσουν.

— «Κι’ οϋτε νά κάνετε παρέα αλ\η 
φορά μαζί. Ό  Ζάρκας δέν είναι στήν 
ίδια μοίρα μαζίσου».

Αύτό : «στήν Ιδια μοίρα»- πολυ λί
γο τό καταλάβαιναν τά παιδιά. Μιά 
φορά τ ο ΰ  κακοφάνηκε τοΰ Γιαννιου 
κι’ άκόμα περισσότερο στό Λουκά, 
γιατί στό διάλημμα τόν Αγκάλιασε 
καί τουπέ : «άς λένε δτι θένε».

** *
Πού καί πού τραβούσαν ώς έξω 

στό μώλο γιά περίπατο. Έδώ  δέν εί- 
χε παιχνίδια. Κάθονταν ττάνοο στις 
μεγάλες τετράγωνες, πέτρες κι’ έβλε
παν τή θάλασσα πλατιά, γαλαζενια 
ν’ άπλώνεται άπό μπρός στα πόδια 
τους μέχρι κεΐ πάνω. σέ μιά σκούρα 
γραμμή, κολλητά μέ κάτι άσπρα συ- 
γνεφάκια, μέχρι κεΐ πού ή ματιά τους

χανόταν θαμπή μές τήν άπεραντοσυ- 
νη, μές τό μονότονο γαλάζιο χρώμα 
τ’ ούρανοΰ καί τής θάλασσας. Ή  σι- 
γαλιά πού βααίλευε γυροο τους εττνι- 
γε θαρρείς καί δέ βγάζανε μιλιά.Καί 
μές τήν ψυχή τους κάτι γεννιώταν. 
Κάτι τ’ άγνωστο, κάποια άμφιβολία, 
ένας δισταγμός. Δέν ξέρω γιστί ό 
άνθρωπος, δσο μικρός κι’ άν εΐναι, 
σά βρεθή μόνος μακρυά άπ’ τόν κό
σμο, σέ στιγμή «έκστασης» σ ενα βα
σίλειο σιωπής καί μυστηρίου γεννιέ
ται μέσα του κάιι τ’ άόριστο. Ενας 
πρωτόγνωρος φόβος...’ Ισως, κάτι. τέ
τοιο γεννήθηκε καί σ’ αύτά τά πσι“ 
διά... Στή σκέψη τοΰ χωρισμού, ένας 
κόσμος όλόκληρος, μιά ταραχή σηκω
νότανε μέσα τους. Μιά μέρα θά με
γάλωναν, ό καθένας θάπρεπε νά πά
ρει κάποιο δρόμο στή ζωή. Είχε νά 
κάνει μιά διαρκεΐ πάλη μέσα στό σύ
νολο. Καί τότε μιά φιλία τέτοια δέ 
θά μπορούσε νά κρατηθή πιά. θά 
διατηρώταν στό έλάχιστρ. Τί έπρεπε, 
νά κάνουν Καί τό μικρό παιδιά
στικο μυαλουδάκι, ευρισκε ένα σωρό 
λύσεις. Καί μέσα σ’ αύτές ή προσ- 
σπάθεια κάποιας συμφωνίας, Μά εί
ναι τόσο δύσκολο αύτό στή ζωή !...

** *
Ό  καιρός κυλούσε δμόρφα, χα

ρούμενα. Μά τό συννεφάκι δέ λείπει 
ποτέ...

. Είχαν μεγαλώσει τωρα πια. u  
Λουκάς πήγαινε στήν τετάρτη Γ υ 
μνασίου. Ό  Γ  ιαννιός πήγε μέχρι τή 
δευτέρα καί τά παράτησε. "Αφισε τό 
θρανίο καί ρίχτηκε στή βιοπάλη. Κα
τάλαβε πώς «μέ τό ζόρι γράμματα 
δέ μαθαίνουντε»... Δούλευε στό τα
χυδρομείο, νά έτσι τόν είχανε, σάν 
κλητήρα, ώσπου νάρθη τό καράβι, 
πού ήταν ό πατέρας του, γιά νά
μπαρκάρει... , „

...Εκείνη, λοιπόν, τή χρονιά είχ ερ- 
θει καινούργιος διευθυντής στό ταχυ
δρομείο, ό κύριος Μαράς. (Καλός άν
θρωπος). Είχε  κι’ ένα κορίτσι, τή Σ ο 
φή ’Έ να  κορίτσι ξανθό, μέχρι δεκα-
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πέντε-δεκάξη χρόνων, πολύ δμορφο. 
"Ενας τύπος κοριτιοΰ τής πόλης — 
φερμένη άπ’ τήν ’Αθήνα — διακρινύ- 
σ’ δλα, άνάμεσα άπ’ τάλλα τού νη
σιού τά κορίτσια.

Μιά ζω'ίράδα, μιά. σβελτάδα στις 
κινήσεις της, ένα ντύσιμο παράξενο, 
πρωτότυπο, ένα χτένισμα άλλιώτικο. 
κάτι ιδιότροπα πράγματα. Μ ' άπ’ δ
λα, ή ομορφιά της. Κάτι μάτια— θεέ 
μου— μαύρα, μεγάλα λαμπερά, ένα 
στόμα μετρημένο μέ ματωμένα παχιά 
χείλη, ένα σώμα τέλειο, δεμένο, σφι
χτό ποΰχε τήν άρχή μιάς τέλειας 
γυναίκας. Καί κείνο τό γέλοιο της, π’ 
άφινε δυό μικρά λακάκια στά ρόδινα 
μαγουλάκια της, εΐταν κάτι, πού μό
νο σέ ζωγραφιές μικρών άγγελοο- 
διών συναντούσες...

Πήγαινε κι’ ή Σόφη στύ Γυμνάσιο, 
στήν ϊδια τάξη μέ τό Λουκά. Κι’ αύ- 
τός. τήν πρόσεξε άπ’ τήν πρώτη στιγ
μή. Κάτι τό διαφορετικό γεννήθηκε 
μέσα του. Ά μ ,  κι’ ή Σόφη δέν πή
γαινε πίσω. Στήν άρχή μιά άπλή φι
λία κΓ έπειτα κάτι πιό πολύ., Πε- 
τοΰσε άπ- τή χαρά του. Καί τό κρα
τούσε μυστικό* τσιμουδιά σέ κανένα. 
Ουτε στό φίλο του, πού δέν τοΰκρυβε 
τίποτα. Τί κάνει, πού πάει, τί έχει δ
λα «χαρτί καί καλαμάρη». Καί τώρα, 
νά πού τοϋχε μυστικό. Δέν ξέρει κι’ 
αύτός τό γιατί. ’Ίσως νά φοβόταν μή 
τού κακοφανή τού Γιαννιοΰ πού θά 
μοιραζόταν τήν άγάπη του μ’ ένα 
κορίτσι... Κι’ έτσι ό Λουκάς άρχισε σι- 
γά-σιγά νά ξεφεύγει άπ’ τήν παρέα 
του, οπότε τύχαινε νά πάει ραντεβού 
μέ τή Σόφη. Στό φίλο του έλεγε πώς 
έχει μαθήματα πολλά, γιά δικαιο
λογία...

** *

Κάθε πρωΐ, ό Γ  ιαννιός πήγαινε στό 
σπίτι τής Σόφης, νά ψώνια πού τοΰ- 
δινε ό πατέρας της. Τοΰ άνοιγε ή 
ϊδια τήν πόρτα μ1 ένα χαμόγελο. Πό. 
τε-πότε τόν πείραζε κι’ δλας— άχ, τό 
διαολοκόριτσο τί σοΰ εΐναι ! Στήν

άρχή ό Γ  ιαννιός φαινόταν ντροπα
λός. (’Έδινε τά ψώνια κι’ έφευγε άμέ- 
σως). Πιό πίσω σάν γνωρίστικαν καλ
λίτερα, καθόταν καί λιγάκι. Ή  Σόφη 
τουκανε γλυκά μάτια. Τής άρεσε, εΐ- 
χε πάνω του ένα άντρικό ! Κι αυ
τός, δέν έβλεπε τήν ώρα, πότε νά 
ξημερώσει γιά νά πάει στό σπίτι τής 
Σόφης. Τά παιδιά άρχισαν νά πέρ- 
νουν μιά οίκιότητα, πού δέν άργησε 
νά χάσει τό φιλικό της χαρακτήρα... 
Ό  Γ  ιαννιός πετοΰσε άπ’ τή χαρά 
του. «Καί τί κορίτσι ! — έλεγε μέσα 
του — θά τρέξω νά τά πώ δλα στό 
Λουκά !» Πού νάξερε τί συμβαίνει. 
Ουτε κάν είχε ύποπτευθεΐ !ι.· Κ ι’ αύτό 
τό παλιοκόριτσο τί σοΰ λέει ; Μαθη- 
μένει άπ’ τής ’Αθήνας τή ζωή, γελού
σε καί μέ τούς δυό. Ά ν  καί στό Γιαν- 
νιό έδειχνε μιά ξεχωριστή συμπά
θεια !...

Κι’ αύτός, μιά καί δυό στόν άλλο :
— Ά σ τα , Λουκά, είμαι γιομάτος 

χαρά !
— Μπράβο Γιαννιό!.., Μπράβο!... 

Μά τ ί Π ώ ς  ;!...
— Μή θυμώσεις δμως Γιά μένα 

Λουκά Θάσε πάντα ό ϊδιος.
— "Οχι... δχι μωρέ.., Γιά λέγε,..
— Αγαπώ  !... Κι’ ένα κορίτσι Λου

κά μου !...
— Ποιάνε ;
— Τή Σόφη !... Ε  !!! Προχτές τά

πα με !
Ό  Λουκάς τάχασε; Νόμιζε πώς τά- 

χε καταλάβει καί τόν πείραζε, Μά 
σάν τοΰπε δλη τήν ιστορία «μέ τό νί 
καί μέ τό σίγμα» κι’ έλαμπε άπό χα
ρά στό πρόσωπό του, κατάλαβε πώς 
εΐταν άλήθεια. Δέν ήξερε τί νά πει ! 
’Ά κουγε  μόνο. Σάν έμεινε μόνος έ- 
κλαψε.

(Γιατί εΐναι άλήθεια πώς τήν άγα
ποΰσε τή Σόφη). — «Βρέ τό παληοκό- 
ριτσο, ώστ’ έτσι ! Μέ κοροΐδευε !»

Ά λ λ ά  τό λάθος εΐταν δικό του, 
γιαιί ό Γιαννιός δέν ήξερε τίποτα. 
Αύτός, αύτός φέρθηκε πρόστυχα... 
Ά λ λ ά  τώρα τί θά γίνει ; Νά πει τήν 
άλήθεια τοΰ φίλου του, νά τοΰ τά
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•κεΐ δλα, νά ίου πεΐ πώς ή Σόφη α
γαπά κι’ αύτόνε. Ά  ! ’Ό χι. δχι ! Για- 
τί νά τόν πικράνει ;

Τί θά κέρδιζε ; Τήν έκδίκηση μόνο 
στη Σόψη καί τίποτ’ άλλο. Γιατί έτσι 
θά γινόταν κι’ ό κακομοίρης^ ό Γίαν- 
νιός δυστυχισμένος. ’Ό χι, δχι, αύτο 
δέν τώθελε- τουλάχιστο ό ενας να μη 
νοιώσει τήν πρώτη άπογοήτεψη. Κι 
υστέρα τί έφταιγε ό φίλος του>;...

Καί πήρε τήν άπόφαση: θά  μι
λούσε μ’ δμορφο τρόπο στή Σοφη. 
θ ά  τής έλεγε ξεκάθαρα πώς δέν την 
άγαπά (άχ ! αύτός τώξερε !) και πώς 
μόνο ό Γιοννιός είναι γι αύτή. Κι α
κόμα κάτι— έτσι θά τής τό ζητο° σ| 
για χάρη. Νά μή μάθη ποτέ - ποτέ ο
φ ίλος  του τήν άλήθεια.

"Ετσι κι’ έγινε, Τής Σόφης δε φά
νηκε νά τής κόστισε. Περισσότερο 
εύχαριστήθηκε πού τόν ξεφορτώθηκε, 

ήταν καί τοΰ γούστου της.

** *

Κι’ αύτός τ' άκουγε μ ’ ένα γελοίο 
πού εύκολα μάντευε τό κρύψιμο μιας 
ζήλιας. 'Ωστόσο άπ’ τήν άλλη μέρια 
εϊταν εύχαριστημένος πού φέρθηκε 
ετσι στό φίλο του I

** *

Έ τ σ ι οί δυό φίλοι βρήκαν πάλι ό 
ένας τόν άλλο. (Λιγόστεψαν τά μα
θήματα τοΰ Λουκά !) Ό  Γ  ιαννιός 
κάθε φορά πού βγαίνανε έξω με τη 
Σόφη : πού πήγανε, τΐ κάνανε, τι ε ί
πανε "Ολα γραμμή στό φιλο του.

’Ήταν άρχές του χειμώνα κι’ ό 
Λουκά ς-ό  άμοιρος !-έπεσε βαρεία 
άρρωστος. Ε ίχε  μείνει σκελετός . 
κίτρινος !... θεέ μου ! Έ ν α ς  βηχας δί
χως τελειωμό τόν τυραννουσε μέρα 
νύχτα Ό μω ς δέν κράτησε πολυ. Κι 
ένα άπόβραδο (στήν αύλή είχαν πε- 
σει σωροί τά κίτρινα, ξερόφυλλα απ 
τήν κληματαριά) στά μεσα τ Οχτω- 
βρη, πέθανε, πέθανε μ ενα 
παντοτεινό χαμόγελο που τον εδεί- 
χνε εύχαριστημένο. Ποιός ξερει; 
σως γιά τό μεγάλο μυστικό τής θυ
σίας του πού τδπερνε μαζί του πια 
νιά πάντα.'Η Σόφ η-αύτή πού μονο 
κάτι εϊξερε— ποτέ δέν ξεστόμισε την 
άλήθεια. Κι’ ό Γιαννιός— που έμοια
ζε μ’ ορφανό— ποτέ δέν εμαθε το 
είχε, γίνει κι’ έκλαιγε, δίχως παρηγο
ριά τό χαμένο του φίλο.

Φθινόπωρο του 12
Δ Η Μ Η Τ ΡΗ Σ ΓΟΥΛΑΝΔΡη Σ

Η ΛΓΑ11 Μ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου και τέλος)

"Ολα τά συντάγματα σκέπασαν σέ 
λίγο τήν πεδιάδα. Ό  αύτοκράτωρ δέν 
άργησε νά φθάση άκολουθούμενος 
άπ' τό έπιτελεΐο του.

— Πρόσεξε μικρή, είπε σιγά ο Φερ- 
μΐνος Ό  αύτοκράτωρ βρίσκεται στή 
αέση δλων αύτών τών γαλονάτων 
στρατιωτών. Νά ! βλέπεις είναι έκει- 
νος μέ τήν γκρίζια ρεδιγκότα, που 
ιππεύει τό άσπρο άλογο έκεΐ, με
ταξύ τών δύο στρατηγών μέ τά μαύ

ρα άλογα. Προσπάθησε τώρα νά τρυ-
πώσης κοντά του.

 Ναι, πηγαίνω, είπε άποφασι-
στικά ή Νανέτ. Καί τό μικρό κορίτσι 
σάν μέ τά ίδ ια  του τά λόγια να πηρε 
θάρρος, έλαφρό σάν πουλί ώρμησε 
πρός 'Εκείνον, άπό τόν όποιον εξηρ- 
τάτο ή ζωή του άδελφοΰ της. Με 
πρωτοφανές γ ιά  τήν ήλικία της θάρ
ρος διέσχισε τις τάξεις τών στρατιω
τών καί παρά τήν άντίσ ιαση των ά-

Γ Ι Α  Ν Α  Γ Ε Λ Α Τ Ε  !

ή λ ι ο ς : ή  Φ Ε Γ Γ Α Ρ Ι

Ό  Μήτσος καί ό Στάθης διαπρε
πέστατοι μπεκρήδες, γυρνοΰσαν ένα 
βράδυ, δηλαδή ή ώρα τρεις τά μεσά
νυχτα, σπίτι τους, άλληλοσυγκρα- 
τούμενοι γιά νά μήν πέσουν κάτω.

ξιωματικών, έφθασε κοντά στόν αύ- 
τοκράτορα.

— Μεγαλειότατε είπε πέφτοντας 
στά γόνατα, είμαι ή Νανέτ, ή άδελφή 
τοΰ Ζάν Τιμπώ, αύτοΰ πού θέλετε νά 
τουφεκίσετε. Κι’ έγώ έρχομαι νά σάς 
ζητήσω νά τουφεκίσουν..... εμένα στή 
θέση του γιατί έγώ τόν πσρεκίνησα 
καί γιατί έγώ είμαι ό ένοχος.

— Πήγαινε πιό πέρα μικρή, είπε ό 
Ναπολέων λίγο έκπληκτος. Τό ά^ογό 
μου θά σέ κτυπήση-

— Μοΰ είναι άδιάφορο, είπε ή Να
νέτ μέ σπασμωδικούς λυγμούς. Μεγα
λειότατε ό άδελφός μου δέν ήθελε ν 
άπομακρυνθή άπό τή θέση του. Τοΰ 
είπα έγώ τότε : ό παιέρας πεθαίνει, 
έάν δέν πας νά τόν δής είσαι ένας 
άκαρδος υιός. Τότε τρελλός άπ τήν 
άπόγνωση άφησε τό τουφέκι κι'έφυγε. 
Βλέπετε, έγώ είμαι ό ένοχος. Μεγα
λειότατε σάς ικετεύω, πέστε νά του
φεκίσουν εμένα στή θέση του.

Στό πρόσωπο τοΰ μεγάλου στρα
τηλάτη, είχε ζωγραφιστεί ζωηρή συγ
κίνηση. Βγάζοντας τό πορτοφόλι του, 
πήρε ένα χαρτί, έγραψε λίγες λέξεις 
καί δίνοντάς το στή Νανέτ είπε :

— Πήγαινε καί δώσε στό διοικητή. 
Είναι ή χάρις τοΰ άδελφοΰ σου.

— ‘Η χάρις τοΰ Ζάν !
Ή  Νανέτ ώχρίασε, έπειτα έγινε κα- 

τακόκκινη καί τέλος φώναξε μέ δλη 
της τήν δύναμη :

— Ζήτω ό αύτοκράτωρ.
— Ζήτω ό αύτοκράτωρ έκραύγασε 

ηλεκτρισμένος καί ό στρατός μέ τή 
σειρά του. Τ Ε Λ Ο Σ

— Τόν καΰμένο τόν Στάθη, λέει ό 
Μήτσος άπό μέσα του. Είναι τάβλα 
στό μεθΰσι.

— Τόν καϋμένο τόν Μήτσο, λέει κι 
ό Στάθης άπό μέσα του, δέν βλέπει 
ουτε τή μύτη του.

Μ ’ δλο πού ό Μήτσος δέν ήταν σέ 
θέση νά βλέπη τή μύτη του, έν τού- 
τοις μπορούσε νά βλέπη άλλα πράγ
ματα διπλά. Δ Γ αύτό ξάφνου σπρώ
χνει τό Στάθη καί τοΰ λέει δυνατά, 
δείχνοντάς του ψηλά.

— Πώ, πώ ! άργήσαμε. Βγήκε ό
ήλιος.

Ό  Στάθης κύτταξε ψηλά κούνησε 
τό κεφάλι του κι’ έπειτα άπήντησε 
γελώντας.

— Τό κρασί σέ βάρεσε άγαρμπα 
Μητσάκι άφοΰ βλέπεις τό φεγγάρι 
γιά ήλιο.

— Δέν είσαι καλά παιδί μου. Τόν 
ήλιο θά μοΰ μάθης τώρα !...

— Φεγγάρι εΐναι σοΰ λέω...
Ή  φιλονικεία βάστηξε κάμποση ώ

ρα. Κάτσανε στό πεζοδρόμιο προσ
παθώντας νά λύσουν τό περίεργο (!) 
αύτό αίνιγμα. Κάποιος έργάτης περ
νούσε εκείνη τή στιγμή νά παρολά· 
βη νυχτερινή ύπηρεσία. Τόν φωνά
ζουν καί τόν ρωτοΰν

— Δέν μάς λές πατριώτη φεγγάρι 
είναι αύτό ή ήλιος ;

Ό  άνθρωπος κύτταξε ψηλ»ά πού 
τοϋδειχναν εναν ήλεκτρικό γλόμπο, 
είδε καί τά χάλια τών μεθυσμένων 
κι’ άπάντησε.

— Λυπάμαι πολύ πού δέν μπορώ 
νά σας έξηγήσω, άλλά δέν είμαι άπό 
τούτη τήν πόλη.... Οί μπεκρήδες Ζ,σ- 
νακάθησαν στό πεζοδρόμιο άφοΰ τοΰ 
ζήτησαν συγνώμη καί περίμεναν νά 
περάση κανένας.,, ντόπιος, γιά νά 
τούς λύση τήν άπορία...

I. Σ.
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Το Μαντεΐον τής Δωδώνης

Zto προηγούμενο τεύχος μα; είχαμε 
γράψει γιά τή κάθοδο καί τή καταγωγή 
τών προπατόρων μας. Σ αύτό τό φύλλο 
θ ’ ασχοληθούμε μέ μιά παληά συνήθεΊα 
πού είχαν οί Αρχαίοι '· δηλαδή οί πρό
γονοί μας συνήθιζαν, πριν κάνουν μιά 
δύσκολη εκστρατεία, ή έπιχείρησι ή καί 
άκόμα γιά νά εξηγήσουν τά όνειρά τους, 
έπήγαιναν καί έρωτοΰσαν τό μαντείο, 
καί έκαμναν άναλόγως μέ τό χρησμό 
του.

’Έ τσι φανήκαν διάφορα μαντεία που 
έγειναν ιστορικά γιά τούς χρησμούς πού 
έδιναν η γιά τά τίροοοοτΐα j to d  τα εττί" 
σκεφθήκαν.

Και πρώτα-πρώτα ά ; πάρωμε ένα 
άπό τά άρχαιότερα καί μεγαλύτερα μαν
τεία, τό μαντείο τής Δωδώνης,

Τό μαντείο αύτό κατά τάς άνασκα- 
φάς πού έγιναν εύρέθηκε στούς πρό- 
ποδας τού δρους Όλύτσικα στήν Ελλο- 
π ία  τής Μολοσσίας καί άπέχει Ν.Δ. τών 
Ίωαννίνων 18 χιλ. ’ Ηκμασε δέ κατά τό 
1500-1000 π. X. Τό δνομα τοΰ μαντείου 
ϊσως νά προήλθε δπω ς λεγει και ό Α
πολλόδωρος άπό τό εύφορο μέρος δπου 
εύρίσκετο. γιατί οί Α ρχα ίο ι έδιναν τέ
τοια ονόματα στούς εύφορους τόπους 6 
πως, Δώς, Δωτί. Δώτιον πεδίον (δτι δί- 
δωσιν ό Ζεΰς ήμΐν τά αγαθά):

Γιά την ϊδρυσι τοΰ Μαντείου ύπάρχει 
μεταξύ άλλων, καί ή έξης π«ράδοσις δ
πω ς μάς τήν περιγράφει ό 'Η ρόδο
τος· «Οί Φοίνικες είχαν αρπάξει άπό 
τήν ’Ασία δύο ιέρειες, έκ τών όποιων 
τήν μιά τήν πουλήσανε στή Λιβύη, 
τήν δέ άλλη τήν άφήσανε στήν Θεσ' 
σαλία άπ ' δπου έπήγε στήν Ελλοπια 
καί ίδρυσε τό έκεΐ μαντεΐον (καθ ύπό- 
δειξιν τοΰ Διός) δπω ς ίσχυριζετο».

Τό μαντείο σύντώχρόνωάπέκτησε με-̂  
γάλη φήμη πολλοί δέ έπήγαιναν άπ 
δλα τά μέρη τής Ελλάδος γιά νά ακου- 
σουν τούς χρησμούς του. Έ κ εΐ έρώτησε

νά τοΰ έξηγήσουν τό δνειρο τής κόρης 
τοΰ Ίοΰς καί ό Βασιλεύς ’Ίναχος τοΰ 
"Αργους, ή όποία έρωτεύθηκε τόν Δία 
καί μεταμορφώθηκε σέ Δάμαλι άπό τή 
ζηλότυπη 'Ή ρα. Και ό Ηρακλής αύτο 
τό μαντείο έρώτησε γιά  τό τέλος τών 
δώδεκα άθλων του.

’Ακόμα καί ό θεός Βάκχος σ’ αύτό τό 
μαντείο έζήτησε τό χαμένο λογικο του.

Τό μαντείο ύπηρέτουν ιερείς οί όποιοι 
ώνομάζοντο τομοΰροι ή ύποφήται, καί 
ιέρειες αί όποΐαι όνομάζοντο πέλειαι ή 
πυοφήτιδ^ς. Οί κάτοικοι δέ τής περιο
χής τοΰ μαντείου έλέγοντο Ελλοί η Σελ- 
λοί. 'Ό λοι δέ οί ιερείς καί αί ιέρειες 
ζοΰσαν άσκητικά, καί ύποβάλλοντο σέ 
σκληρές δοκιμασίες.

Συχνά δέ έδιναν τούς χρησμούς των 
άκούοντας τό θόρυβο τών φύλλων τής ίε- 
ράς δρυός, ή άπό τήν διεύθυνσιν πού θά 
έλάβαιναν αί γ ι’ αύτό τό σκοπό τρεφο- 
μεναι ίεραί περιστεραί.

Τό μαντείο άρχισε νά παρακμαζη, δ
ταν ιδρύθηκε τό μαντεΐον τών Δελφών 
όπότε έχασε μεγάλομερος τής πελατείας 
του. Ε π ίσ η ς  συνετέλεσε πολύ καί ή κα
ταστροφή τών ’Αθηναίων στή Σικελία 
τήν όποία είχε συμβουλεύσει.

Ή  τελεία δμως καταστροφή του ο
φείλεται στό Δωρίμαχο τόν στρατηγό 
τών Αίτωλών, αύτός εκδικούμενος τούς 
Ή πειρώ τας οί όποιοι είχαν βοηθήσει 
τούς Μακεδόνας, κατέστρεψε τελείως τό 
μαντείο καί έκαψε τήν ίεράν δρΰν τώ
221 π, Χ· „

'Αργότερα δταν ήκμαζε ή Ηπειρος 
ξαναϊδρύ^ηκε έκ νέου. ’Ακριβή χρονολο 
γία δέν έχουμε γιά τήν έπανίδρυση του, 
πάντως παρέμεινε μέχρι τόν 4ον αιώνα 
μ. X. όπότε ό χ ρ ι σ τ ι α ν ι σ μ ό ς  χά
ρις εις τόν Μέγαν Κωνσταετΐνον έγινε 
θρησκεία επίσημος τοΰ Ρωμαίκοΰ κρά
τους.

Γ. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΣ

θ  Ρ  Η Σ Κ Ε  Υ  Τ Ι Ι ν  Η  Σ Τ Η Λ Η

Α Π Α Ν Ω  ΣΙ Τ Η Ν  Π Ε Τ Ρ Α

’Όλοι ποθούμε τήν ευτυχία. Ό  
πόθος μιας ζωής άληθινά χαρούμε
νης, ό πόθος γιά μιά ζωή άνώτερη, 
καθαρώτερη, ευτυχέστερη, γιά μιά 
ζωή ειρωνική, εΐναι έμφυτος σέ κάθε 
άνθρωπο.

Τί κρίμα δμως! Πολλές φορές δχι 
μόνον άτομα, άλλά καί λαοί όλόκλη- 
ροι, δέν πετυχαίνουν τήν πραγμά- 
τωσι αύτοΰ του μεγάλου καί θερμού 
πόθου.

Γιατί αύτό; Πού θά ζητήσουμε τήν 
αιτία αύτής τής τραγικής άποτυχίας ; 
Στή στραβή κατεύθυνση.

Γιά νά πετύχουμε τήν εύτυχία μας, 
δέν άρκεΐ μόνον νά ποθήσουμε' πρέ
πει και νά ξέρουμε πού θά τήν ζητή
σουμε.

Πολλοί τήν ζητάνε στό χρήμα,άλ
λοι σέτιμές άνθρώπινες, άλλοι σέ πε
ριπέτειες, άλλοι σέ μικρές καί πρό
στυχες χαρές, πολλοί τέλος σέ άνά^ 
λογες πηγές. Μά στό τέλος τούς βλέ
πεις πάντα άποτυχημένους, άπογοη- 
τευμένους, άπελπισμένους. Λύτου 
πού ζητήσανε τήν εύτυχία, δέν ύπήρ- 
χαν παρά μόνο ψεύτικες χαρές, σκιές 
χαράς, άπατηλά καί φευγαλέα ό
νειρα.

Γιά νά οίκοδομηθη δμως γερό καί 
στερεό καί άτράνταχτο οικοδόμημα 
εύτυχισμένης ζωής, χρειάζεται κάτι 
άλλο άνώτερο- κάτι μεγαλύτερο άπ’ 
τόν άνθρώπινο παράγοντα, κάτι ισχυ
ρότερο άπ’ τις δικές μας δυνάμεις" 
κάτι πολυτιμότερο άπ' τις ψευτοχα
ρές. Κι’ αύτό εΐναι ή πίβτις : ή XQi- 
ατίανικτ) ηίατις !

"Οταν μέσα στήν ψυχή μας άφή- 
σουμε νά σταλάξη ή ούράνια δροσιά 
τής θεϊκής χάριτος, δταν δεχθούμε 
τό λαμπερό φώς τής Πίστεως καί κα- 
ταυγασθοΰμε άπ' τόν άδυτο‘Ήλιο τής 
Δικαιοσύνης πού είναι ό Χριστός,

τότε ό δρόμος τής άληθινης ευτυχίας 
άνοίγεται μπροστά μας. Ό  νέος πού 
διαλέγη τόν δρόμον αύτόν, ας είναι 
ήσυχος γιά τό μέλλον του. Ε ΐν  ένας 
δρόμος σίγουρος.

Τόν έχουνε βαδίσει ώς τά τώρα 
μυριάδες άνθρώπων. Κι αυτοί μπο 
ροΰνε νά μάς βεβαιώσουνε μέ τόν πιό 
θετικό καί κατηγορηματικό τρόπο, δτι 
ό δρόμος αύτός τούς ώδήγησε στήν 
εύτυχία καί στήν άληθινή καί όναφαί- 
ρέτη χαρά. Τό έχει βεβαίωσή μέ τήν 
άπόλυτη .καί θεϊκή αύθεντία του ό 
ϊδιος ό ’Αρχηγός τής Πίστεως. Είπε : 
«'Όποιος άκούει τά λόγια μου καί τά 
δέχεται μέ πίστι καί στοργή, καί τά 
έφαρμόζει στή ζωή του, αύτός μοιά 
ζει σάν τόν άνθρωπο τόν φρόνιμο καί 
μυαλωμένο, ποό έχτισε τό σπίτι του 
πάνω στή πέτρα. Καί κατέβηκε ή βρο
χή καί κίλησαν οί ποταμοί καί φύση- 
ξαν οΐ άνεμοι καί χτύπησαν τό σπίτι 
έκεϊνο, μά δέν έπεσε. Γιατι είχε τά 
θεμέλιά του στήν πέτρα. 'Όποιος δ
μως άκούει τά λόγια μου καί δέν τά 
πιστεύει ουτε τά έκτελεΐ, αύτός μοιά
ζει σάν τόν άμυαλο άνθρωπο, πού ε· 
χτίσε τό σπίτι του στήν άμμο. Κι 
έπεσε σέ λίγο τρανταχτή βροχή, ώρ- 
μησαν καταπάνω του τά ποτάμια, 
τό χτυπήσανε καταιγίδες ορμητικές 
καί τό σπίτι έπεσε. Κι’ ήταν ή πτώση 
του μεγάλη».

Πάνω στήν άμμο λοιπόν θέλουν 
πολλοί νά χτίσουν τό οικοδόμημα τής 
εύτυχίας τους. ’Άμυαλοι άνθρωποι 
καί άτυχοι! Μόλις ξεσπάσουν οί κα
ταιγίδες τής ζωής, μόλις χτυπήσουν 
τά κύματα τού πόνου, τό οικοδόμημα 
τό άσθενικό μέ τά σάπια θεμέλια 
τραντάζεται μέ πάταγο. Κι’ άπάνω 
στά θλιβερά του ερείπια έρχονται νά 
κλάψουν υστέρα γοερά οί άπατημέ- 
νοι άνθρωποι.
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ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ , .

ηπο ΤΟ ΜΠΟΥΕΝΟΣ-ΗΥΡΕΣ ΣΤΟ ΓΚΡΗΝ-ΤΣΗΚΟ
(Συνέχεια εκ τοΰ προηγουμένου)

Μερικές οικογένειες είναι ά,πο- 
τραβηγμένες άπό τήν κοσμική κίνηση 
τοΰ πλοίου καί μόνον τις τελευταίες 
μέρες τοΰ ταξιδιού κάνουν τήν έμφά- 
νησή τους. Μέσα στις επιβάτριες, υ 
πάρχουν κυρίες καί δεσποινίδες  ̂ πο
λύ διακριτικές, μερικές δέ θυμίζουν 
Φλωρεντιανές μέ τήν λεπτότητα και 
ώραιότητά τους. "Ολες είναι μορφω
μένες καί μιλοΰν πολύ καλά τά Γαλ
λικά. Είναι άδύνατον νά περάσουν 
άπαρατήρητες οί μελαχροινές, χλω 
μές καί σοβαρές αυτές μορφές τής 
'Ισπανίας, πού νομίζεις πώς είναι 
πνιγμένες στά πάθη καί στις λύπες 
καί έχουν ενα υφος αιωνίου πόνου. 
"Ολοι σχεδόν οί 'Αργεντινοί έπιβά- 
τες, φέρουν ονόματα ’Αγγλικά ή Ι 
σπανικά. Δέν λείπουν οί διασκεδά
σεις στό πλοίο. Οί συναυλίες δίνουν 
καί παίρνουν. Πότε μιά εθνική έορ 
τή, πότε μιά συναυλία πού δίδετε ά
πό τούς έπιβάτας' ύπέρ_ τών άποδη- 
μούντων τοΰ πλοίου, είναι μιά ευ 
χαρίστησις δχι μικρή. Αύτές τις μέ
ρες, ή τραπεζαρία στολίζεται μέ ση
μαίες διαφόρων σχημάτων καί χρω
μάτων, μέ φώτα καί πολύχρωμα λα
μπιόνια, μέ στεφάνια κ.τ.λ. ^

Είναι έορτή ! Ολοι φαίνονται ευ-

Ό  νέος δμως πού βάζει θεμέλεια 
τής ζωής του τό Χριστό, δέν κινδυ
νεύει νά χύση ποτέ τέτοια δάκρυα. 
Δέν θά θρηνήση ποτέ σέ τέτοια ερεί
πια. Δάκρυα χαράς θά είναι τα δα- 
κρυά του, καί κραυγή χαράς Τ_KP“ V  
νή του. Οί καταιγίδες τής ζωής, δεν 
θά τόν τρομάζουν. Τά κύματα τοΰ 
πόνου, δέν θά τόν τραντάζουν, μα 
θά τόν άτσαλώνουν πιό πολύ. Η  ευ
τυχία του δέν θά γκρεμιστή ποτε: 
είναι θεμελιωμένη πάνω στήν Ιε-' 
τρα !

χαριστημένοι, δλοι χαμογελοΰν. Περ
νάει γρ ήγ °ρ α ό καιρός μέσα σέ ενα 
άφθονο καί συχνό φαγοπότι, σέ φλυα
ρίες, σέ παρτίδες μπριτζ, σέ άθλητι- 
κά π α ιχνίδ ια , σέ άνάγνωση* σε διά
φορες παρατηρήσεις, καί σέ συχνους 
περιπάτους γύρω άπό τήν γέφυρα, _ 

Τήν δεκάτην ήμέρα τοΰ ταξιδιού, 
φαίνεται δεξιά μας, τό νησί τοΰ Α 
γίου Φερνάνδου τής Νορόγας, που 
ύψώνεται μέσα άπό τήν θάλασσα σαν 
καμπαναριό. Είναι φυλακή γιά τούς 
Βραζιλιανούς πολιτικούς καταδίκου.,. 
Καί έπειτα νά ένα πρωι τό ήλιόλου- 
στο μαγευτικό λιμάνι τοΰ Ρίο Ιανέί- 
ρο προβάλλει μπροστά μας. Ή  πρώ
τη αύτή έπαφή μέ τήν Βραζιλιανή 
γη, είναι μεθυστική,

Μπορεί κανείς πολύ εύκολα vet
φανταστή δτι περπατάει σ ενα απέ
ραντο κήπο. Οί συνεπιβάτες φαίνον
ται νά γνωρίζουν άρκετά τήν πολη, 
τούς βοτανικούς κήπους, καί τις θαυ
μάσιες άλλέες τών φοινίκων, μερικοί 
άπό τούς όποιους φθάνουν στο σε
βαστό ύψος τών 50 μ.

Άπ ό  τό λιμάνι μας, φέρνουν εξαι
ρετικά πορτοκάλια καί άνανάδες. _ 

Τό θέαμα τής πόλεως τοΰ Ρίο εί
ναι ενα άπό τά πιό  ̂μεγαλοπρεπή 
πού ύπάοχουν, μέ τις ώραιες λεωφό
ρους, ‘Η όσμή τοΰ καφέ σας έρχεται 
άπό παντοΰ. Πηγαίνω συχνά στήν 
πρύμνη γιά νά παρακολουθώ τήν κί- 
ν η σ η .Βρισκόμουν μέ μιά νέα κυρία μέ 
πολύ λεπτό πνεΰμα, τής όποιας ο 
πάππος είχε φθάσει στήν Αργεντινή 
μέ τέσσερα φράγκα καί άπέθανεν α- 
φίνοντας στά δέκα τέσσερα τιαιοιά 
του μίαν κολοσσιαίαν περιουσίαν. Σέ 
μιά στιγμή τή ρώτησα.

— Οί περισσότεροι άπό τούς σημε
ρινούς Αργεντινούς δέν προέρχονται 
άπό τούς μετανάστας ;
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— Βεβαίως, άπήντησε.
— Τί είναι λοιπόν αύτή ή χώρα τής 

Αργεντινής ; Τί πρέπει νά πιστεύσω- 
μεν άπό δσα μας διηγούνται γι αύ
τήν ;

— Κανένα μέρος, κατά τά λεγάμενα 
τών Αργεντινών, δέν είναι τόσο ά
γνωστο δσο τό δικό τους. Καί ή φι
λαυτία τους έξεγείρεται άπό τήν α
διαφορία μας καί τήν άγνοιά μας, 
Είναι άλήθεια δτι άγνοοΰμεν σχεδόν 
κάθε τί γιά τή Ν. Αμερική. Τό κλίμα 
τής ’Αργεντινής είναι σχεδόν τό ίδιο 
μέ τό δικό μας τής Ν. Εύρώπης, 
έκτος άπό μερικές εβδομάδες τοΰ κα 
λοκαιριοΰ, δταν ή ύγρή θερμότης γί
νεται άνυπόφορη. Ό  πληθυσμός της 
είναι εύρωπαϊκός καί ό πλοΰτος ιης 
θά ήτο άπλώς, ό πλοΰτος τής γεωρ
γικής Εύρώπης* έκλεκτό σιτάρι απ 
αύτό πού κάνουν τό άσπρο ψωμί, κα
λαμπόκι, μαλλί, πρόβατα, καί παχειά 
βώδια ’Όσον άφορα τό έθιμά της, 
είναι τά έθιμα δλων τών χωρών.

— Καί τό Μπουένος Ά ϊρ ε ς  ; Τί πό
λις ε ίνα ι; Ρώτησα. ·

 ι άσχημη ! Φώναξαν δλες οί
κυρίες μέ μιά φωνή, Πληκτική πόλις. 
Στενοχωρήται πολύ κανείς έκεϊ· Κου
τσομπολεύουν π<Λύ, είναι σχεδόν ή 
μόνη άσχολία tcov γυναικών, γιά τις 
τουαλέτες τους. Καί θά δήτε πόσο ή 
ιδέες τους είναι καθυστερημένες.^ 

"Ετσι στόν Ατλαντικό ώκεανό, άρ
χισα νά γράφω γιά τήν Αργεντινή. 
Συνέλεγα αύτές τις πληροφορίες, έν- 
θαρρυνόμενος έκ τών προτέρων στήν 
ιδέα τών θησαυρών, τής ζωτικότητος 
καί τής ένεργείας πού θά εϋρισκα. 
Δέν μπορούσα άκόμη νά σχηματίσω 
τήν ιδέα βασιζόμενος μόνο στις πλη
ροφορίες αύτές' έπιφυλαχτικά νά τις 
εξακριβώσω, θά  ίδοΰμε.

Πλησιάζουμη πιά. Αΰοιο θά πιά- 
σουμε τό λιμάνι τοΰ Μοντεβιντέο, 
πρωτευούσης τής Ούραγουάης καί 
μεθαύριο θά είμαστε στήν Αργεντινή 
πρωτεύουσα. Βιάζομαι τόσο πολύ νά 
φτάσω. Αισθάνομαι τήν περιέργειά 
μου νά έμψυχώνεται. Προσπαθώ νά

ΑΝ ΕΚΔΟ ΤΑ

Σ Τ Ο  Σ Τ Ρ Α Τ Ο
(Μαρσεγέζικο)

cO λ ο χίας ερω τΰ τόν ’ Ολι'β : ΤΙ d ra t
ή πα τρ ις  ατρατκοτο. ;

Και ό ’ Ολίβ : - Ε ί ν α ι  ή μ η τέρ α  μ  ον κ.
Α οχία . /

'Ο  λοχίας κάνει την ιδια ερώ τηση στον.·, 
πολύ, Μ άριο· Και ο Μ άριος αμίαντα. Ε ί
ναι ή μη τέρα  ... τοΰ Ό λ ίβ  κύριε Λ οχία .

** *
"Ε νας γιατρός τον όποιον μια  πελάτις  

ή&οποιός επ α β ε νεκροφάνεια  και β ά φ τη κ ε  
ζωνταοί) -κα& ώ ς άπεδείχ& η α ρ γό τερο *—  
γιά  νά δ ικα ιολογηϋή  ε’λεγε : . , ,

— Δεν φ κ νο ) έ γώ · Ε π α ιζε  τοσο καλα το
ρόλο της ! ...

***
Κ ατά  τόν Π ο ν  αιώ να ενα άπό τά μ ε γ α 

λοπρεπέστερα  μεσαιω νικά μ νη μ εία  ^ της  
Ιρ λ α ν δ ία ς  ήταν και ό π ύρ γο ς^  τής Κ α οε-  
λερύ. τον οποίον ή καταστροφή συνδέετα ι 
μ ε  την  ακόλουθη ιστορία. "Ο ταν πρ ο  σα- 
οάντα  ετών περίπου, ό ιδ ιόκτητης τοΰ  
π ύρ γο ν  λόρδος Α οντονέρρν επ εσ κ έφ ϋ η  τό 
Κ ασελερρν δοκίμασε μ ια  οδννηρη εκπλη ζη . 
Ε ίδ ε  σημαντικό τμ ή μ α  τοο π ύ ρ γο υ  κατε
στρα μμένο  και εμα&ε δτι οί κα ταστροφ εΐς  
ήσαν οι χωρικοί, οί όποιοι μ ε  τά υλικά τού  
π ύρ γο ν  έκτιζαν χοιροστάσια και επ ισ κ εύα 
ζαν τους κοινοτικούς δρόμους.  ̂ ^

Γ ιά  νά προφνλάίςη τον π ύ ρ γο  απο  την  
ολική καταστροφή ό λόρδος διέταξε ν τόν 
επ ιστάτην νά κτίση ενα μανδρότο ιχο , ψ η 
λόν εξη πόδια  καί έφώ διαααένον μ ε  κα ρ 
φιά  καί γυαλιά  σπασμένα. Ά φ ο ΰ  εδω σε 
αυτή τή  διαταγή ό λόρδος εφ νγε . Μ ά, όταν 
σε μερ ικούς μ ή νες  ξαναγύρισε ατό κ τή μ α  
του εμ ειν ϊ κατάπληκτος βλέποντας δτι ο 
π ύρ γο ς  είχε εξαφανισ& έϊ καί δεν φα ινόταν

συλλάβω στήν φαντασία μου, αύτή 
τήν καινούργια χώρα, τήν τόσο μα- 
κρ υ νή !

(Ακολουθεί)



12

PENE TZRNRKOY

Η ZQH KRI TO ΕΡΓΟ TOY FRRNZ LISZT

«Ή  Μουσική είναι τό ασμα τών 
αιώνων καί τό άνθος της 'Ιστορίας. 
Βλαστάνει καί στή λύπη καί στή χα
ρά της άνθρωπότητος» λέει Romain 
Rolland, πολύ έπιτυχώς δίνοντας τόν 
όρισμό της. Είναι ή πειό θεία τέχνη, 
εκείνη, πού κάνει τόν « τ έ λ ε ι ο »  άν
θρωπο τελειότερο, πού στόν κακό κι* 
εγκληματία ξυπνά τά αισθήματα τ’άν. 
θρώπινα, τόν κάνει νά θυμηθή τήν άν- 
θρώπινη ύπόστασί του. Μ ’ αύτή πάν
τα έξεδηλώσαμε τήν λατρεία μας 
στόν μεγάλο θεό, γιατί εΐν’ ό τρόπος 
πού μάς φέρνει πειό κοντά Του. Καί 
ποιά γλώσσα θάπρεπε νά μεταχειρι- 
στή κανείς γιά νά έκδηλώση μιά λα
τρεία ; Τί ωραιότερο άπ’ τή Μουσική ;

Οί λάτραι της καί οί έμπνευσθέντες 
άπ' τή Μουσική ήταν πολλοί καί ά- 
ξιοθαύμαστοι γιά τά έργα τους. ’Έ 
νας άπ’ αύτούς πού εζησε τόν 19ον 
αιώνα, εΐναι ό Ούγγαρέζος Franz 
Liszt·

Προσπαθώντας σ’ ενα τόσο σύν-

διόλου πίσω  άπ  ό τόν καινουργιοχτισμένο  
τοίχο. Ό  λόρδος Λ αντονέρρν, δταν συνήλθε  
κάπω ς φ ώ να ξε τον επιστάτη του και τόν 
ρώ τησε μ  δσο μπορούσε π ιό  ήρεμο  νφος. 

— Διατ'ι δεν εξετέλεσες τις δ ιαταγές μου;  
— Π ώ ς  μυλόρδε .'... ’Ε γ ώ  δεν έκανα τ ί

ποτε αλλο π α ρ ά  νά εκτελέαω τις δ ιαταγές  
σας κατά γρ ά μ μ α . Μ ε διατάξατε  rd  χτίσω  
εν αν τοίχο και τόν έκτισα δπω ς ακριβώ ς  
τόν θέλατε'

— 1Ά λ λ ά  ό πύρ γο ς  Π ου είναι δ π ύ ρ 
γος ; Φ ώ ναξε ό λόρδος σ υγκρ οτώ ντα ς μ ε  
υπερ ά νθ ρ ω πη  προσπάθεια  την οργή  του.

— Π ου είναι δ π ύρ γο ς  Α λλά  μ  α ύ 
τόν έχτισα τόν τοίχο κ· λόρδε ! ■■ Δεν ηταν  
περ ιττός κόπος κι έξοδο ασκοπο να μετα~ 
φ έρω  άπό μίλλια  μ α κρ υά  π έτρες  μιά  και 
είχα εδώ  τά ώ ραιότερα μ ά ρμ α ρα  τής Ι ρ 
λανδίας-

τομο σημείωμα, νά έξετάση κανείς 
τή ζωή καί τό έργο τοΰ Liszt, έπι- 
χειρη κάτι άρκετά δύσκολο πού άναγ~ 
καστικά θά εΐναι έλλειπές. Έ ν  τού- 
τοις θά φροντίσω νά άποδώσω έστω 
καί λίγο, τό έργο τοΰ συνθέτου τής 
«Ούγγρικής Ραψωδίας».

Ό  Liszt γεννήθηκε στό Raiubing 
τής Ούγγαρίας τό 1811. ’Αδύνατος 
καί ύστερικός στήν παιδική του ήλι- 
κία. δέν ύπέσχετο πολλά. "Εως τήν 
ήμέρα πού άκούοντας τόν ιτατέρα 
του νά έκτελή τό Κονσέρτο τοΰ Ries. 
ξύπνησε μέσα του τό ταλέντο.

Τότε ήτο εξ έιών. ’Επιδίδεται στή 
Μουσική μέ πραγματική λύσσα, δίνει 
δλη του τή λεπτή κι’ άσθενική ψυχή, 
στή θεία τέχνη τοΰ ’Απόλλωνος. Ε ΐν ’ 
αύτός πού παντοΰ διαγείρει ενα πρω
τάκουστο ενθουσιασμό μέ τό παίξιμό 
του. Κοπιάζη δμως τόσο πολύ, ώστε 
έπιδεινώνη τήν κατάσταση τοΰ άσθε- 
νικοΰ του όργανισμοΰ. ’Αναγκάζεται 
νά διακόψη τήν άγαπημένη του άπα- 
σχόληση, τήν Μουσική καί γιά άρ- 
κετό διάστημα άγωνίζεται μέ τόν 
θάνατο. Στό διάστημα αύτό έλκεται 
πολύ άπ’ τούς βίους τών άγιων, πού 
άκούει διψασμένα καί τά πάθη τοΰ 
θεανθρώπου.

"Οταν δυνάμωσε άρχισε νά επιδί
δεται πάλι στή μουσική, τώρα δμως 
φτιάνοντας δικές του συνθέσεις, Ο 
πατέρας του, μουσικός άποτυχημέ- 
νος, βλέποντας στόν γιό του δ,τι ό 
ίδιος ώνειρεύθηκε, παρεκάλεσε τόν 
βαρώνο Braun νά παίζη κάτι στό 
Κονσέρτο πού θάδινε.

Έ τσ ι έγινε ή παρουσίασις τοΰ νεα
ρού L isz t στό κοινό, πού τόν έδέχθη 
μ ’ ενθουσιασμό άπ' τήν πρώτη στιγ
μή, μ’ έργα τοΰ άγαπημένου του
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Πρόχειρες πρώτες βοήθειες είς ένα τραυματισμό

Καθημερινώς γύρω μας συμβαίνουν 
τραυματισμοί εϊτε σέ άτυχήματα εϊτε 
σέ εγκλήματα καί εΐναι δυνατόν ό- 
ποιοσδήποτε άπό μάς νά βρεθή κον
τά είς τό άτύχημα καί νά δώση τις 
πρώτες βοήθειες είς τόν τραυματίαν. 
Τά τραύματα γίνονται μέ πάρα—  
πολλά όργανα λ. χ. μαχαίρια, ξηρά- 
φια, ξύλα, αύτοκινιστικά δυστυχήμα
τα, τά άτυχήματα είς τά διάφορα ερ
γοστάσια κλπ. "Ενα  τραΰμα μπορεί 
νά παρουσιάζει αιμορραγίαν ή καί 
δχι, καί είς ένα τραΰμα πού παρου
σιάζει αιμορραγία ή πρώτη φροντίδα,

Μπετόβεν. Έ κε ΐ προσεφέρθησαν πολ
λοί άριστοκράτες, νά βοηθήσουν τό 
παιδί θαΰμσ, νά έξακολουθήση τις 
Μουσικές του σπουδές. ’Έπειτα, έρ
χεται ή πρώτη συνάντησίς του μέ τόν 
Μπετόβεν. Ό  Liszt τόν παρακαλεΐ νά 
βρεθή σ’ ένα κονσέρτο του άλλά ό 
Μπετόβεν τοΰ λέγει <- Πήγαινε, εΐσαι 
εύτυχής καί θά κάνης καί τούς άλ
λους εύτυχισμένους. Δέν υπάρχει τί
ποτε ωραιότερο». Πρός μεγάλην έκ- 
πληξι τοΰ νεαροΰ Liszt ό Μπετόβεν 
παρευρίσκεται καί στό τέλος άνεβαί- 
νει στήν εξέδρα καί φιλεΐ στό μέτωπο 
τόν μικρό Μουσικό ένώ ό κόσμος γύ
ρω εΐναι τρελλός άπό ένθουσιασμό 
καί συγκίνησι. "Υστερα έρχεται στό 
Παρίσι γίνεται ό άγαπημένος τής Πα
ρισινής άριστοκρατίας, γνωρίζη έναν 
άπίστευτο θρίαμβο καί χιλιάδες 
φράγκα. Έ κε ΐ ό συνθέτης Φερδινάν- 
δος Paet τόν βάζει νά συνθέση τή 
μουσική μιάς έλαφράς όπερας κι έτσι 
ό Tranzs Liszt, παρουσιάζεται συνθέ
της τοΰ «Πύργου τής άγάπης» είς η
λικίαν 13 έτών, ένώ παίζει μ’ ένα κα
ραγκιόζη πού τοΰ χάρισε ό βασιλεύς 
Λουδοβίκος Φίλιππος.

(Ή  συνέχεια στό επόμενο)

εΐναι νά σταματήσουμε τήν αιμορρα
γίαν καί έπειτα νά περιποιηθοΰμε τό 
τραΰμα. Καί άν ό τραυματισμός γίνη 
σέ μέρος πού δέν ύπάρχουν τά κα- 
τάλλη' α μέσα διά νά περιποιηθοΰμε 
τό τραΰμα, θά μεταχειρισθοΰμε δτι 
πρόχειρο έχομε. Διά τοΰτο δένομε τό 
τραΰμα σφιχτά μέ ένα καθαρό ροΰ- 
χο (σιδερομένο μαντήλι, λουρίδες 
άπό ύποκάμισα καί στήν άνάγκη καί 
μέ μιά ζώνη). Καί άν μάλιστα η αι
μορραγία εΐναι μεγάλη καί ή θέσις 
τοΰ τραύματος μάς έπιτρέπει νά δέ- 
σωμε, δένομε πιό ψηλά άπό τό τραΰ
μα τό μέλος μέ ένα έπίσης πρόχειρο 
μέσο (ζώνη, σχοινί, μαντήλι, λάστιχο) 
καί μεταφέρομε τόν τραυματίαν είς 
τόν πλησιέστερον σταθμό πρώτων 
βοηθειών, ή Ίατρεΐον ή Κλινικήν. ’Ά ν  
πάλιν ό τραυματισμός γίνη σέ μέρος 
πού μπορούν νά βρεθοΰν τά λίγα 
χρειώδη άν π. χ. φέρομε σακκίδιον 
π. β. δπως συνηθίζεται είς μάκρυνες 
έκδρομές ή ταξείδια ή εξοχές καί 
δπου δέν υπάρχει πλησίον ιατρός, 
τότε άφοΰ πλύνομε τό τραΰμα καλά 
μέ όξυζενέ προσπαθούμε ν’ άπομα- 
κρύνομε κάθε ξένο σώμα άπό τό 
τό τραΰμα, έπαλείφομε τό  ̂ γύρω 
τοΰ τραύματος δέρμα καί αύτό τό 
τραΰμα τό σκεπάζομε μέ μια γά
ζα άποστειρομένη αν ύπάρχει ή έλ- 
λήψει αύτής μέ λίγο καθαρό βαμβάκι 
καί τό δένομε μέ ένα καθαρό επίδε
σμο έτοιμο ή πρόχειρο, μέχρις δτου 
πάλι δυνηθεΐ ό τραυματίας νά μετα- 
φερθεΐ εις ιατρόν. Ά ν  έν τώ μεταξύ 
ό τραυματίας έχασε πολύ αίμα καί 
παρουσιάζει ζάλη ή λυποθυμιά τόν 
ξαπλώνομε κάτω μέ τό κεφάλι πιό χα 
μηλά άν εΐναι δυνατόν άπό τό σώμα, 
έως δτου συνέλθει,δέν έπιτρέπεται δέ 
ν’ άφίσωμε τόν τραυματίαν σέ τέτοια 
περίπτωσι νά περπατήσει μόνος του
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’ Α γα π η το ί μον Φίλοι,

Μέ πολλή μεγάλη χαρά έλαβα καί 
διάβασα τό περιοδικό σας. θά  μοΰ 
έπιτρέψετε νά σάς εκφράσω τά πιό 
θερμά μου συγχαρητήρια. Τό έργο 
σας είνε εξαιρετικά σπουδαίο καί 
έξυπηρετικό της νεολαίας, στούς ση
μερινούς μάλιστα καιρούς. Ζούμε, 
δπως βλέπετε, σέ μιά εποχή γενικής 
συγχύσεως καί παραζάλης, μέσα 
στήν όποία οϊ άνθρωποι έχασαν ιόν 
προσανατολισμό τους. Οί τρομερές 
άνάγκες τής καθημερινής ζωής άπό 
τή μιά μεριά, κι’ άπό τήν άλλη με
ριά ή άσβεστη δίψα τοΰ πλούτου, ό 
πόθος των πιό ύλικώτερων άπολαύ 
σεων καί ή μανία τής άτομικής έπι- 
κρατήσεως, πλαισιωμένα ένσυνείδη- 
τα ή άσυναίοθητα μέσα στά ξεμω
ραμένα υλιστικά παραληρήματα έ 
χουν δημιουργήσει μιά τρομερή άνι- 
σορροπία στό άτομο καί στή κοινω
νία. Κινούνται οί άνθρωποι μέσα σ

άλλά τόν μεταφέρομε υέ όποιοδή- 
ποτε μέσο μποροΰμε είς τόν ιατρόν, 
τοΰ δίνομε δέ νά πιή άν' έχομε λίγο 
κονιάκ ή λίγο καφέ ή τοΰ δίνομε νά 
μυρίση λίγο αίθέρα ως καρδιοτονω
τικά. Πολλοί συνηθίζουν νά επιθέ
τουν καπνόν ή άλλο τι έπί τών αίμορ- 
ραγούντων τραυμάτων διά νά στα 
ματίση τό αίμα, τοΰτο δέν πρέπει νά 
γίνεται.Καλύτερον δέ είναι νά δέσωμε 
τό τραΰμα δπως είπαμε μέ ενα σι- 
δερομένο μαντήλι ή καί νά τό πιέ- 
σωμε μέ τό χέρι μας άφοΰ προηγου
μένως τό πλείνομε καλά καλά μέ 
νερό καί σαπούνι ή οινόπνευμα, διότι 
ό καπνός περιέχει πολύ περισσότερα 
μικρόβια. Αύτές είναι οί πιό πρόχει
ρες πρώτες βοήθειες έκεΐ δπου δέν ύ- 
πάρχει πλησίον ιατρός μέχρις δτου 
δυνηθεΐ ό τραυματίας νά μεταφερθει 
ίίς ιατρόν.

25)Χ1)43. Π · Μ · Τ ·

Έ ν  Ά ϋ ή ν α ις  τη 12 Ν οεμβρίου  1043

Ενα χάος μέ τή σκοτεινή άγωνία γιά 
τό σήμερα καί μέ τή θανατερή άβε- 
βαιότητα γιά τό αύριο. Ά π ’ έξω τούς 
δέρνει ή συμφορά κι* άπό μέσα τους 
φλογίζουν τά πάθη.

Καταλαβαίνουν δλοι, πώς κατι 
φταίει γιά τό τραγικό αύτό κατάν
τημα, άλλά οί πολλοί δέν ξέρουν, η 
δέν θέλουν νά ξέρουν ποιό είνε α υ 
τό πού φταίει. ’Ά ν  ήθελαν κι άν εί
χαν τό κουράγιο νά ψάξουν τόν εαυ
τό τους πρώτα τή κοινωνία ύστερα, 
θά έβλεπαν δτι τό φταίξιμο είναι 
άτομικό και συνολικό. Φταίει τό ατο 
μο φταίει καί ή κοινωνία, ώστε να 
άποτεληται έτσι Μνας φαΰλος κατα 
κυριολεξίαν κύκλος. "Ατομο και κοι
νωνία ξεμάκρυναν άπό τις αιώνιες 
ηθικές αρχές, άπάνω στις όποιες και 
μόνες μπορεί νά στηριχθή η ευτυχία 
τοΰ άτόιιου καί τοΰ συνόλου.  ̂ Η γε 
νεά πού σήμερα κλείνει στή δύση της 
καί ή γενεά πού πέρασε, δοκίμασαν 
τις θλιβερές συνέπειες της αποστα
σίας των. Τις συνέπειες αύτες τις 
βλέπετε 'καί τις δοκιμάζετε καί σεις 
οί νέοι σήμερα. Ά λ λ ά  ένώ γιά τις 
προηγούμενες γενεές οί συνέπειες 
αύτές είνε τιμωρία, γιά σάς είνε έν
τονη παιδαγωγία. Μαθαίνετε κατα 
τόν πιό πρακτικώτερο τρόπο τό τρο
μερό ξεχαρβάλωμα καί τήν άνείπω- 
τη δυστυχία πού φέρνει ή άποστα-
σία. ,

Προσέξτε λοιπόν, προσεξτε να μη 
παρασυρθήτε άπό τά γηρασμένα 
πλέον υλιστικά διδάγματα, που έξα- 
κολουθοΰν δυστυχώς νά σερβίρων- 
ται άκόμα στόν τόπο μας άπό μερι
κούς φτωχοδιανοουμένους Πολεμή 
στε τα μέ δλη τή δύναμη καί τό θάρ
ρος, πού δίνει ή άλήθεια καί η συ- 
ναίσθησις τοΰ καθήκοντος.  ̂Άπάνω  
στόν εύγενικόν αύτόν άγώνα ξεδι
πλώστε δλο τόν ένθουσιασμό τής

σφριγηλής ήλικίας σας. Ά ν  δέν μπο
ρέστε νά μεταπείσετε τούς γηρασμε- 
νους ψυχικά ή σωματικά ύλιστάς, 
παραμερίστε τους. Πέστε τους « φτά
νει πιά. Πολλά μάς είπατε και πιο 
•πολλά κάματε. Καιρός νά τραβηχτή- 
Ίε  στή γωνιά σας. Ά ν  δέν σάς γνώ
ρισαν καλά οί σύγχρονοί σας, σάς 
γνωρίζομε έμεΐς σήμερα. Ή  μπογιά 
■σας πέρασε πιά». Σείς προφυλάξτε 
τόν εαυτό σας τούς φίλους σας, τή 
γενεά σας άπό τό χαύνωμα τοΰ ύλι- 
σμοΰ. Γενήτε πρωτοπόροι ένός άλη- 
θινοΰ πολιτισμού μέ πνευματικό πε
ριεχόμενο. Στά χέρια σας είνε η 
άναγέννησις καί ή δόξα τοΰ Εθνους. 
Άναστήστε το άπό τά ερείπια μέσσ 
στά όποία τό έχει μισοθάψει ή άρ- 
νησις.

Οί προγραμματικές δηλώσεις του 
πρώτου σας φίλου είνε πολύ 
χημένες, πολύ συγκινητικές. Ναι έχει 
καί πρέπει νά εχη «όρμή ή νεότης 
νά μπή σ' ένα κατάλληλο άγωγο, 
πού νά τήν φέρνει μσκρυά άπό τις 
-υλιστικές τάσεις τής εποχής μας στή 
τελεία καί πραγματική επιστήμη» .̂ 
Μάλιστα" «γιά τήν κατάκτησι τοΰ 
ώραίου αύτοΰ ίδανικοΰ πρέπει νά 
στηριχθήτε άπάνω στις Ελληνικές

παραδόσεις καί είς τήν θρησκείαν». 
Καί «στό δύσκολο— άλλά και τοσο 
ένδοξο —αύτό δρόμο θάχετε συμπα- 
ραστάτας δλους έκείνους π ού χρόνια 
πριν άπό σάς τράβηξαν τόν ιδιο δρό
μο».

Κρατήστε λοιπόν γερα τη σημαία 
πού υψώσατε. Τραβάτε μπροστά με 
πίστι καί μέ θάρρος. Δέν έχει σημα
σία, άν τώρα είστε λίγοι, θά  γενητε 
πολλοί, πάρα πολλοί. Οί μεγάλες κι
νήσεις πού άνυψώνουν κοινωνίες και 
έθνη έχουν κατά κανόνα μικρή τή 
πρώτη τους έξόρμησι. Ενω μένοι στε
νά μεταξύ σας θά άνακρουσετε α
ποτελεσματικά τή πολύμορφη άρνησι, 
ή όποία κρυφά καί φανερά, άπο γνω
στούς καί άγνώστους θά επιχείρηση 
μέ κάθε τρόπο νά σάς χτυπήση. Ε.- 
στε σεις δυνατώτεροι άπό όλους 
τούς άρνητάς τοΰ κόσμου γιατί έχε
τε τήν άλήθεια καί τό δίκηο μαζυ 
σας. ’Έχετε τό θεό μαζυ σας. Ιο  
«Γλυκοχάραμα» έγγυάται μιά όλό- 
λαμπρη άνατολή, Συγχαρητήρια πρε- 
πουν σέ δλους σας γιά τό ευγενικό 
σας έργο,

Με πολλή αγάπη 
I .  Θ. Κολιτσάρας

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η

Π α ι δ ι ά !  "Ολες τις συνεργασίες σας θά άκολουθή 

τό όνομά σας, ή διεύθυνσή σας και τό ψευδώνυμό σας 

(εάν θέλετε νά δημοσιευθή μέ ψευδώνυμο). Γράφετε 

καθαρά μέ μελάνι και άπό τό ένα μέρος του χαρτιού.
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II ΣΕΛΙΔΑ TOY ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ1

Α ίν ιγμ α  Γ ρ ίφ ος

Οί πλούσιοι καί οΐ ποιηταί Αντί τοΰ προηγουμένου γρίφου
μ’ έχουν περιουσία διαβάζετε τόν έξης :
άλλά διαφέρω στή μορφή του
καί στήν όρθογραφία του του

ΤΟ Γι. I V .

(Ή  λΰσις στό έπόμενο) του χου
του

(‘Η λύσις στό έπόμενο)

Λ Υ Σ Ε Ι Σ  Τ Ω Ν  Π Ρ Ο Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ω Ν

Κρυπτογραφικόν
Ναβουχοδονόσορ, "Ανδρος, βάρος, ουρανός,.υάρδα, χορός, δρυς,

σάβανον, ρόδον.
352.

Τριγωνικό σταυρόλεξο
1) Σοφός. 2) όρων. 3) φώς. 4) δν. 5) Σ,

3**

Σπαζοκεφαλιές
1) 'Ο  άρτοποιός ζυμώνει κι* ή καλογριά ζεΐ... μόνη.

\V

2) Τό φέρετρον.
vie

3) Τά πέταλα
%

4) Αιγύπτια (α’ίξ— ύπτιας)
νΐν

5) Θεσσαλονίκη (θές— άλλο— νοίκι ;)
\ν*

6) ’Αχλάδι (άχ— λάδι !)

Τυπογραφεΐον Α. Σιδέρη καί Γ. Μπαντή, Βερανζέρου 24, Ά ϋήναι
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