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— Αύτή ή μικρή είναι ανυπόφορη ! 
Ή θά τή διώξετε, μαντμαζέλ Φατμέ, ή 
θά φύγω έγώ I

Τήν άξίωση αύτή τήν πρόβαλε ή 
γαλλίδα γκουβερνάντα άπό τίς πρώτες 
ήμέρες πού μπήκε στό διαμέρισμά τους 
ή μικρήΝτάλα. Γιατί δσο τή συμπάθη- 
όε εξαρχής ή κυρά 
της. — ή Φατμέ, ή 
κόρη Ινός πασά, — 
τόσο τήν Αντιπάθησε 
έκείνη ή γριά κακί
στρα, ή στριμένη καί 
ζηλιάρα.

Τί τής Ικανέ τό 
μαυρειδερδ κοριτσά
κι μέ τά σγουρά πυ
κνά μαλλιά; Τίποτα, 
άπολότωςΐ Ήταν τό
σο καλό, τόσο ήμε- 
"ρο τό φτωχό πλά
σμα ! Άλλά ή γκου
βερνάντα δέν μπο- 
ροδσε νά τή βλέπη, 
πρώτο γιατ’ ήταν ό
μορφη καί συμπα
θητική, κΓ επειτα 
γιατί έβλεπε τήν πε
ρήφανη Φατμέ νά 
καταδέχεται νά τής
μιλά, νάπαίζη μαζί της', καί κάπου-κά- 
που'νά τής κάνη χάδια.

Ή Αλήθεια είναι πώς κΓ ή κόρη τοΰ 
πασά δέν ξεχώριζε τή Ντάλτα άπό I- 
να σκυλάκι ή άπό Ινα γατάκι. Τήν ά- 
γαποδοε κΓ αύτήν δπως άγαποΰσε τά 
ζωντανά τής. Δέ.ν κοίταζε τήν ψυχή της, 
οδτε φανταζόταν κάν πώς ή μικρή Ντά
λα είχε Ανθρώπινη ψυχή . . .  Αύτό δμως 
δέν μπορούσε νά τό καταλάβη ή μαντάμ 
Μερσιέ. Ένόμιζε πώς ή «άραπίνα», κα
θώς τήν Ιλεγε, τής έπαιρνε ένα μέρος 
άπό τήν άγάπη πού τής χρωστοΰσε ή 

)α της. Καί ζήλευε φοβερά.
Ή  αύτή θά φύγη ή έγώ! Ιλεγε.

— ΟδτΓ έσύ, οδτε ή Ντάλα! τής ά- 
παντοϋσε ή Φατμε. Σάς Αγαπώ καί τίς 
δυό, σάς θέλω· καί τίς δυό,' λοιπόν θά 
μείνετε κΓ οί δυό ! . .

—  Μά, μαντμαζέλ. . .
■— Δέν Ιχει μά ! Αύτό πού είπα !
Ήταν αύταρχική ή κόρη τοΰ πασά.

Έ  μαντάμ Μερ 
σιέ ήξερε καλά 
πώς καί νάθελε 
νά φύγη άπό τό 

σεράϊ, δέν θά μπορούσε: ή Φατμέ θά τήν 
κρατοΰσε μέ τό στανιό. Μά δέν ήθελε 
κιόλα. Δέν ήταν Τρελή ν’ άφήση «γιά 
ψύλλου πήδημα» τή λαμπρή της θέση. 
Φοβέριζέ-μόνο.' Καί βλέποντας πώς ή 
φοβέρα της δέν περνσΰσε, σκέφθηκε νά 
μεταχειρισθή άλλα μέσα,, γιά νά μετα- 
δώση στήν ίδια τή Φατμέ τήν Αντιπά
θεια της γιά τή Ντάλα.

Μιά μέρα τής έφαγε κρυφά ένα γλυ

κό, πού τό είχε φυλαγμένο «γιά ΰστε- 
ρα», κΓ είπε πώς είδε τή Ντάλα νά τό 
τρώη.Ή Φατμέ όμως, ¿cy καί τδ πίστε
ψε, δέν Ιθύμωσε καθόλου. Ζήτησε μόνο 
Ινα όμοιο γλυκό άπ5 τήν κουζίνα. ΚΓ 
έπειδή. τής είπαν πώς είχε τελειώσει, 
παρήγγειλε Ινα Ολάκερο ταψί γιά τό 
βράδυ.

'Ύστερ' άπό λίγες μέρες, .βρέθηκε σχι
σμένος Ινας θαυμάσιος φερετζές τής Φα- 
τμές, τούλινος, χρυσοκεντημένος. Ποιός 

τόν έσχισε; Ή  Ντάλα! 
ΤοΟ κάκου Ικλαψε ή μι
κρή κΓ όρκίστηκε πώς ή
ταν άθώα. Έ  Φατμέ πά
λι τό πίστεψε. Άλλά καί 
πάλι δέν έθύμωσε μέ τή 
Ντάλα περισσότερο άπ8 δ
σο θά θύμωνε μέ τό γατά
κι της, άν τής έσχιζε μέ 
τά νυχάκια του τόν φερε
τζέ. "Εστειλε μόνο κΓ Α
γόρασε Ιναν άλλο ’ άκόμα 

ωραιότερο.
Ή γριά Γαλλίδα 

λυσσοΰσέ. Καί μέ 
τήν έλπίδα πώς αύ- 
τή τή φορά θάφτα
νε στό σκοπό της, 
καταχώνιασε τ’ ώ- 
ραιότερο διαμαντέ- 
νιο δαχτυλύδι τής 

Ό Βάλιας πλησίασε μέ τή βάρκα του.» Φατμες.—Ποιός τό 
(2ελ. 306, στ. α\) πήρε; —Έ ,  ποιός

I άλλος Απ’ τή Ντάλα;
..Ή 1 Φατμέ χάλασε τόν κόσμο νά βρή 

τδ δαχτυλίδι της. Άλλά δέν είπε Τίπο
τα σέ κανένα. Γιατί βέβαιη πώς ή μι
κρή'Ανήξερη, παίζοντας μέ τή «γυάλι
νη χάντρα», τής τόχε πετάξει κάπου, 
φοβόταν'yá πή πώς χάθηκε Ινα πράγ
μα τόσο μεγάλης άξίας, μήν τιμωρού
σαν τή Ντάλα σκληρά. Ωστόσο, άπό 
τήν ήμέρα έκείνη, ή συμπάθειά της στή 
μικρή τής δουλίτσα σά νά έίχε Αρχίσει 
νά λιγοστεύη . , .

*' *
Γιατί τίποτ’ άλλο άπό μιά δουλίτσά 

τοΰ χαρέμιοΰ δέν ήταν ή μικρή Ντάλα.
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«Ή  Φατμέ έβγαλε τό φερετζέ τ η ς . . .»  (Σβλ. ‘¿06, στ. β\)

Ή Φατμέ τήν είδε κατά τύχη μιά μέ- 
Ρ« στό διαμέρισμα της μητέρας της, 
τήν πρόσεξε, της άρεσε καί τής τήν' 
πήρε. Άπό τότε ή Νταλά τήν άκολου- 
θοΟσε σάν τή σκιά της. Τό μικρό μαυ- 
ρειδερό κοριτσάκι μέ τά σγουρά, φουν
τωτά μαλλιά, πού δέν φορούσε παρά 
ένα τσίτινο φουστανάκι κι’ ένα γιορντά
νι στό λαιμό.άπό ψεύτικα κοράλια, τδ- 
βλεπες πάντα δίπλα ή στά πόδια της 
κρινόλευκης Φατμές μέ τά μεγάλα μαύ
ρα μάτια. Ή κυρά ήταν τότε δεκαεφτά 
χρονών ή δουλίτσα μόλις έντεκα.

Τά τελευταία χρόνια, ή ζωή στό χα
ρέμι έκείνο, — δπως καί σ’ δλα σχεδόν 
τά χαρέμια της μεγάλης έκείνης τούρ
κικης πόλης, — είχε άλλάξει σύμφωνα 
μέ τις «νέες ιδέες». Ό  φερετζές δεν 
είχε λείψει άκόμα, -Ινας λεπτός φερε
τζές πού. σκέπαζε τό μισό πρόσωπο γιά 
τόν τύπο, — τό κορίτσι δμως τού πασά 
άνατρεφόταν εύρωπαίκά, είχε γαλλίδα 
γκουβερνάντα, διάβαζε γαλλικά μυθι-. 
στο ρήματα, έπαιζε πιάνο, κι* έβγαινε 
έξω μέ τή συνοδεία του, ελεύθερο νά 
πηγαίνη δπου Θέλει.

Ή Φατμέ προτιμούσε συνήθως τις 
θαλασσινές εκδρομές- καί φυσικά, έκτός 
άπό τήν κυρία Μερσιέ, ντυμένη κι’ «ύ- 
τή σάν τούρκισσα, έπαιρνε πάντα μα 
ζί της καί τή Ντάλα. Ή δουλίτσα δμως 
έβγαινε έξω Ασκέπαστη καί ξεσκούφω
τη. Μόνο πού φορούσε ένα καλύτερο 
φουστανάκι, καί τά αίώνια κοράλια 
στό λαιμό.

Έτσι καί τή μοιραία έκείνη ήμέρα. 
Ή Φατμέ με τή συνοδεία της πήγε ί
σια στήν προκυμαία. Ό Βάλιας, δ νέος 
βαρκάρης πού τόν είχε ταχτικό, πλη
σίασε μέ τή βάρκα του στήν Ιξέδρα. Οί 
τρεις έκείνες μπήκαν μέσα, κι’ ό βαρ
κάρης διατάχθηκε νά τις πάη ώς τόν 
Τσεσμέ.

. Τό χωριό αύτδ ήταν στήν άπέναντι δ-

χθη τού μικρού 
κόλπου. “Έπρε
πε βέβαια νά 
βγοΰν άπ’ τό λι
μάνι στάνοιχτά. 
“Αλλά ή μέρα 
ήταν τόσο γλυ
κεία, ή θάλασ
σα τόσο γαλή
νια κι” δ Βάλιας 
τόσο Ιπιδέξιος 
βαρκάρης, ώστε 
χωρίς κανένα 
φόβο ή Φατμέ 
θά πήγαινε τώ
ρα μέ τή βάρκα 
καί στήν άκρη' 
τού κόσμου . · . 
'Η κίνηση στόν 

κολπίσκο ήταν 
ζωηρή. Βάρκες 
δλων τών ειδών, 

καΐκια, βαποράκια, διασταυρώνονταν.“Ο 
Βάλιας δμως ήταν γυμνασμένος σ’ αύτό 
τό «δρόμο μετ’ εμποδίων» .καί τ“'άπό- 
φευγέ δλα χωρίς νά λιγοστεύη τή γρη
γοράδα του. Γιατί άλήθεια, ή βάρκα του 
μέ τις μητερές κΓ άψηλές άκρες έτρεχε 
σά σαΐτα.

Πολύ διασκέδαζε τή Φατμέ ό περί- 
πάτος αύτός. Κοίταζε όλόγυρα τις πρά
σινες δχθες με τά. σπιτάκια, τά τζαμιά 
καί τούς μιναρέδες, πού έφευγαν ή πλη
σίαζαν, άλλά χωρίς νά ξεχνφ καί τά διά
φορα πλεούμενα πού περνούσαν πλάι 
της ή μπροστά της. "Ολα τής φαίτ ' 
νόντάν καινούργια, πρωτόφαντα, Ινώ 
τά είχε ίδεΐ τόσες φορές. ’Ηταν δλη 
χαρά. Δέν μπορούσε νά καθήση στη 
θέση της. Κάθε τόσο σηκωνόταν μέ
σα στή βάρκα, μιά στιγμή έβγαλε καί 
τό φερετζέ της, γιά ν’ άνάσαίνη πΐ,ό 
έλευθερα καί νά κοιτάζη καλύτερα.

Ή Μαντάμ δμως δέν κουνιόταν κα
θόλου. Αύτή ήταν πάντα φοβισμένη >, 
μέσα στή βάρκα. Κι’ άπό τή θέση 
της, πότε άπλωνε τό χέρι καί τρα
βούσε τήν δρθια Φατμέ γιά νά ξανα- 
καθήση, πότε μάλωνε τή Ντάλα καί 
τής φώναζε νά κάθεται φρόνιμα, Ινώ - 
τό κακόμοιρο δέν έκανε καμμιά ατα
ξία. Ή κακή γριά δέν μπορούσε νά 
ξεχάση τό μίσος της γιά τή μικρή 
εύνοούμενη, καίτή λύσσα γιά τήν ά- 
ποτυχία των τεχνασμάτων ', της.' Μά 
κΓή Ντάλα δέν καλόβλεπετώρα πιά τήν 
γκουβερνάντα. Είχε καταλάβει τις έχθρι- 
κές της διαθέσεις, κΓ έπειδή ήξερε πώς 
ούτε τό γλυκό είχε φάει αύτή, ούτε τόν 
φερετζέ είχε σχίσει, οδτε τό διαμάντι 
είχε κλέψει, μάντευε πώς 8λ’ αύτά τά εί- 
χεκάνει ή «Μαντάμ» γιά νά τήν.ένοχο- 
ποιήση. ΚΓ ή. άθώα παιδική ψυχή της, 
γιά πρώτη φορά, αισθανόταν τήν έχθρ« 
καί τήν επιθυμία.τής έκδίκησης. Σώπαι- 
νε δταν τή μάλωνε ή κυρία Μερσιέ,

μ’ άπό μέσα της τήν καταριόταν : «Κα- 
κοχρονονάχης ! Νάπεφτες τώρα στή θά
λασσα καί .νά πνιγόσουν ! . .»

** *
Τί παράξενο πράγμα ! Θαλεγες πώζ 

6 μεγάλος ’Αλλάχ ακούσε τή μικρή ά- 
δικημένη καί θέλησε νά τής κάνη τήν 
έπιθυμία

"Ενα βαποράκι, πολύ γοργοκίνητο, 
περνούσε, άκολουθώντας μιά γραμμή ό- 
λωςδιόλου κάθετη πρός έκείνη πού άκο· 
λουθούσε ή βάρκα. 'Ο Βάλιας ¿νόμισε 
πώς θά πρόφθαίνε νά τό προσπέραση κΓ 
έβαλε δλη του τή δύναμη. ’Αλλά γελά
στηκε. Αλήθεια, ·τά δυό πλεούμενα, δ
ταν διασταυρώθηκαν, δέν τρακάρησαν. 
“Η βάρκα δμως δέν πρόφτασε ν’ άπα- 
μακρυνθή κΓ άπό τήν αύλακα πού ά
νοιγε τό βαπόρι. Βρέθηκε μέσα στή δί
νη. Καί στή στιγμή αναποδογυρίστηκε!·

Φατμέ, - μαντάμ-Μερσιέ, Ντάλα καί 
Βίλιας βρέθηκαν στήν άφρισμένη θά
λασσα. Ή Φατμέ ήξερε λίγο κολύμπι. 
Ή Ντάλα κολυμπούσε σά δελφινάκι. 
Ό  Βάλιας τό ίδιο. 'Η Γαλλίδα δμως 
δέν ήξερε καθόλου. . .

— Τή Μαντάμ ! πιάαε σύ τή Μαν
τάμ ! φώναξε άμέσως ή · Φατμέ τής 
Ντάλας.

“Ο Βάλιας άρπαξε τή Φατμέ. Ή Ντά
λα έπρεπε τώρα νάρπάξη, νά· βοηθήσΐ] 
καί νά σώση τήν γκουβερνάντα.

Άλλά τό συλλογίστηκε . . .  Αύτή, 
πού προ μιας στιγμής εύχόταν νά πέαη 
στή θάλασσα ή κακή γριά, θά τήν έ

σωζε τώρα πού τήν Ιρριξε ό 
Αλλάχ ; "Οχι! θά τήν άφινι 
νά πνιγή δπως τής άξιζε !

. Καί καμώθηκε πώς δέν τήν 
έβρισκε στήν παραζάλη της, ή 
πώς δέν μπορούσε νάτήν πιάση.

Μιά· στιγμή δμως πού τήν εί
δε νάνεβαίνη άπάνω σάν ψό

φια, τό μετά. 
νοιώσε, τή λε 
πήθηκε, τήν ί.

/  \

«Άπό τόν γειτονικό μιναρέ, ό μουε
ζίνης καλοΟοε τούς πιστούς νά προ
σευχηθούν...» (Σελ. 207, στ. α'.)
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φτάσε .μέ δυό πλεξιές καί τήν έπιασε.
Μά ήταν, φαίνεται,· άργά.Ή μαντάμ- 

Μερσιέ είχε πιεί πολύ νερό.. ΚΓ Ινώ δ 
Βάλιας άνέβαζε στό βαποράκι, πού εί
χε σταματήσει, τή Φατμέ δλοζώντανη, 
ή Ντάλα, πίσω τους, έσερνε ένα άναί- 
σθητο κορμί. .

Τού κάκου δοκίμασαν στό βαπόρι νά 
τή συνεφέρουν. Ή γριά δέν ξανάνοιξε 
τά μάτια .της, δέν ξανάδωσε τό παρα
μικρό σημείο ζωής. Ήταν νεκρή. .

. Ή μικρή Ντάλα ήταν Απαρηγόρητη.
. Κανένας στό σερά; δέν λυπήθηκε τήν 
γκουβερνάντα περισσότερο άπό τή δου
λίτσα της Φατμές.. Γιατ’ είχε τήν Ιδέα 
πώς αύτή τήν είχε σκοτώσει. Πρώτα 
μέ τήν κατάρα πού τής έδωσε, έπειτα 
γιατί δίστασε νά τήν πιάση άπό τήν 
πρώτη στιγμή.

"Οσο κΓ άν τή μισούσε, δσα κακά 
κΓ άν τής είχε κάνει, ή μικρή Ντάλα 
συλλογιζόταν τώρα πώς δέν έπρεπε νά, 
τήν άφήση νά_πνιγή. Τό κάτω-κάτω τί 
άνάγκη είχε . Μήπως ή κυρά της ά- 
κουγε τήν γκουβερνάντα; Ά ν ή Αγά
πη της είχε λιγοστέψει, πάλι μέ τόν 
καιρό θά μεγάλωνε. "Επειτα, μπορούσε 
ví.y«i καί βέβαιη πώς τό διαμαντένιο 
δαχτυλίδι τό είχε πάρει πραγματικώς ή 
κυρία Μερσιέ ; ΚΓ άν τδκλεψε κανέ- 

, νας άλλος ; άν χάθηκε κατά τύχη ; '
1 Αύτά συλλογιζόταν τώρα ή Ντάλα.
. ΚΓ έβρισκε, τό άμάρτημά της· πολύ με
γάλο, είχε χάσει, δλη της τήν εύθυμία, 
έμενε ώρες άκίνητη, σιωπηλή, καί δ
ταν δέν ϊήν έβλεπε κανένας, Ικλαιγε 
πικρά.

Μιά μέρα, πού ή κυρά της τήν επια- 
,σε νά- κλαίη, τή ρώτησε μ’ ϊπιμονή
,4
. — θυμάμαι τή Μαντάμ . . . ψιθύρισε
μόκο ή μικρή.

—“Ω, καί'μένη, δέ βαριέσαι! τής είπε 
ή Φατμέ. Ήταν . γραφτό της νά πεθά- 
νη, τελείωσε. “Επειτα ξέρεις καλά πώς 
Ισένα δέ σε χώνευε. Δέν είναι καλύτερα 
τώρα πού γλύτωσες άπό δ α ύ τη . .

Ή Ντάλα κούνησε τό κεφάλι τής άό- 
¡χστα. Κάτι θέλησε νά. πή, μά δέν μπό
ρεσε. Καί τά δάκρυά της ξανάρχισαν νά 
τρέχουν ποτάμι. . .  ·

— Περίεργο ! είπε ή Φατμέ, Ή  κάτι 
άλλο θά Ιχής: έσύ, ή είσαι άλλόκοτο 
πλάσμα.
' Τή στιγμή εκείνη, άπό τόν γειτονικό 

μιναρέ,, άκοόστηκε ή μελωδική φωνή 
τού μουεζίνη, πού χαλούσε τούς πιστούς 
νά προσευχηθούν στόν Αλλάχ.
, Ό  φωνή'αύτή άντήχησε βαθιά στήν 

τής Ντάλας. Τής φάνηκε πώς ό 
δ Αλλάχ τής μιλούσε άπό ψηλά 

καί τής έλεγε νά έξομολογηθή τό άμάρ
τημά της καί yá ζητήση τήν τιμωρία της.

Κλαίγοντας, τά είπε δλα, δλα, τής Φα
τμές. Καί στό τέλος γονάτισε καί φώναξε:

— Σκοτώστε με ! πνίξτε με καί μένα! 
βάλτε με στή φυλακή ! Μού άξίζει !

Καί δός του νάκλαίηή μικρή Ντάλα.,. . 
Άλλά μέ μεγάλη της έκπληξη είδε 

τήν κυρά της νά γελάη, νά σκάζη άπό 
τά γέλια ! . . . ·

Μπά ! τί Ισήμαινε αύτό ;, Ή  Φατμέ 
δέν είχε καρδιά, συνείδηση ; Δέν ήξερε 
τί θά πή αμαρτία, τύψη, μετάνοια : . .

“Οχι, ή Φατμέ αύτά τά ήξερε πολύ 
καλά. Άλλά ήξερε κφί κάτι άλλα, πού 
-ή μικρή Ντάλα, δέν τά είχε μάθει άκό- 
μα. Κ«ί,χαϊδεύοντας τό σγουρό της πυ-.

κνόμαλλο κεφάλι, ή κυρά τής τά,είπε : 
— Σώπα, μήν κλαΐς,! . . Τή Μαντάμ 

. δέν τήν έπνιξες εσύ. "Οσο γρήγορα κΓ 
•άν τήν έπιανες, θάταν άργά. Γιατί, κα
θώς είπε δ γιατρός, μόλις έπεσε ατό νε
ρό, τής. ήρθε συγκοπή καί πέθανε. Καί 
νά σού πω·,κφί τό άλλο ; ¡Στά πράγματά 
της βρέθηκε καί τό δαχτυλίδι μου. Αύ
τή ή συχωρεμένη τό είχε κρύψει γιά 
νά σοϋ κάνη κακό. “Ωστε . . ..«αρηγο- 
ρήσου.
• ΚΓή μικρή Ντάλα παρ,ηγορήθηκέ...

ΚΠ Μ ΩΝ Λ Α Κ  ΙΔ Η  £

ΘΗΡΙΟ ΤΡΟ Φ ΕΙΟ Ν  Τ Ο Τ Ο Γ  Κ Α Ι ΖΤΝ ΤΡΟ Φ ΙΑΣ
1 ΑΜΑΓΗΩΪΠεΑ ΓΙΑ ΠΟΑΤ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ.(

ΙΗ'.
Καθώς περνούσε άπό κοντά τους ή πρώην γάτα τής Άγκυρας, ό Φώκος, 

6  Κίτσος κι’ ή Πελαγία είδαν πώς στό λαιμό καί στήν πλάτη ήταν δεμένη μέ 
κλωστές. Άλλ’ αντί νά ύποπτευθ.οΰν τό τέχνασμα, τά κουτόπαιδα απόρησαν 
πολύ καί. φαντάστηκαν άλλα των άλλων.

— Είδατε, καλέ; είπε πρώτη ή έξυπνη. Πελαγίτσα. Αύτή ή γάτα δέν είχε 
άγκυρα στήν πλάτη, είχε ομως κλωστές πού-τής τύλιγαν ολο τό κορμί σά μιά 
μεγάλη κουβαρίστρα , _

— Τις είδα κι’ εγώ ! φώναξε ό Κίτσος. Τί περίεργα ζώα παύ βλέπει κα
νένας Ιδώ-μέσα.

— Μά λέτε χά είναι κι’ αύτή γάτα τού Θηριοτροφείου ; ρώτησε δ Φώκος.

—Σίγουρα ί άποκρίθηκε ή Πελαγίτσα πού τάξερε δλα. Καί θα τούς εφύγε. 
Θά είναι γάτα κ λ ω σ τ ο φ ό ρ α  ή.κ. λ ω , σ τ ρ φ ό ρ ε α .  Νά ϊδήτε πού δν 
τήν χιάσουν καί μας τή δείξουν ύστερα, ετσί θά μάς τήν πουν.

—  Ναί, ναί ! φώναξε δ Κίτσος, πού φοβήθηκε πάλι μήν τόν πουν κου
τό. Είναι γάτα . . . κ λ ω τ σ ο φ ό ρ α !

Ή  Πελαγίτσα Ιτοιμάστηκε νά τόν κεραυνοβόληση. Τί κουτό παιδί! Ούτε 
τήν άπλουστερη λε|η δέν μπορούσε νά πή σωστά ! Άλλά δέν πρόφτασε. 
Γιατί Ικείνη τή στιγμή ξανάνοιξε ή πόρτά τού σταύλου καί βγήκε ό' Χρονάκης 
μέ τό κουδούνι του. . , >

“Αρχισε νά τό χτυπά ««ί νά ξεφωνίζη σά δαιμονισμένος :
-Γ- Στίς.θέσεις σας ί . . στις θέσεις.σας 1 . . Ή  παράσταση ξαναρχίζει 1. - 

Έρχεται δ Άρταξέρξης I . . Κυρίες καί κύριοι I ετοιμαστήτε γιά τόν Άρτα-
ξέόΚ !

Τά τρία χωριατόπουλά ανατρίχιασαν. Τί χαρα, τι περιεργεια, τι συγκί
νηση ! . . Θάβλεπαν επιτέλους.καί τόν Άρταξέρξη, πού μιλούσε γΓ αύτόν.τό
σες μέρες δλο τό χωριό ! . .

Και νά τος I Θά βγή, βγαίνει, βγήκε !. Τί μεγάλος, τί δμορφος καί τ ί . , ,
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αληθινός ελέφαντας ! Τίποτα δεν τόΰ λείπει. Ούτε ή προβοσκίδα, ούτε οί δον- 
" τάρες, οΰτε τδ σαμάρι στή ράχη του κι’ όίίτε τδ αραπάκι πού τον τραβά άπ’ 
τό καπίστρι

.. ’Αραπάκι 1 Μπορήσετε. Καί ποΰ τό βρήκαν <5 Τοτός κΓ ή Συντροφιά ;
Μά Εκεί πού βρήκαν και τή γάτα τής 'Αγκυρας καί τή χήνα την Κουτα- 

λοφόρεα. Έκεΐ πού βρήκαν καί τον Άρταξέρξη τόν ίδιο. Μέ άλλους λόγους, 
τδφτιασαν κι’ αυτό δπως δλα. 'Ηταν ένα ψεύτικο αραπάκι, καμωμένο, μ’· ενα 
μικρό πμιδί,—τό Χριρτοφοράκη της γειτόνισσας,—καί μέ’λίγη. . . μουντζούρα.

Τοίίδωσαν μια δεκάρα κι’ ό μικρός δέχτηκε μια χαρά νά τόν μασκάρέ 
•ψουν για τήν παράσταση. Του φόρεσαν λοιπόν μίά κόκκινη καζάκα κι’ ενα 
μαύρο καλ'πάκι, έκαψαν στό κερί ’ ενα κομμάτι , ,φελό καί του πασάλειψαν τό 
μουτράκι κα! τά χέρια. 1

Αυτά έγιναν στό σταΰλο, δπου τόν είχαν κρυμμένο. Τό ρόλο του τόΰ τόν 
είχαν μάθ-ει άπό πρίν. Κι’ άφοΰ Ετοιμάστηκαν πια δλα, ό Τοτός κι’ ή Σα πα
ρουσίασαν στό Κοινό τους τόν υπομονητικό γαϊδαρέλλο μασκαρεμένο σ’ ελέ
φαντα καί τόν ύπομονητικώτερο Χριστσφοράκη μασκαρεμένο σέ άράπη δδηγό.

— Ά ααα! εκαμε μ’ ένα στόμα τό Κοινό. .
Παρατάχτηκαν άπεξω άπό τό σταΰλο : στή μέση ό Άρταξέρξης μέ τόν 

όδηγό του, δεξιά <5 Τοτός, άριστερά 6 Γεώργος. Λίγο πιό μπροστά στεκόταν 
• ό Χρονάκης πού δεν έπαυε νά κούδουνίζη. Ό  Τοτός τοΰ έγνεψε τότε νά πά
ψη. Κι’ άρχισε τή δημηγορία.

( ’Ακολουθεί) Η ΚΥΡΑ-ΜΑΡΘΑ

ΩΣ Π Ο Γ Ν Α  ΒΡΗ ΤΗ Μ ΗΤΕΡΑ ΤΗΣ
. Μ Υ Θ Ι Σ Τ Ο Ρ Η Μ Α  ύηά C H A R L E S  R I C H T E R

— Συνέχεια άπό τό προηγούμενο —
— ’Αλήθεια Γέφριξε ό Δίκ.
— .Ναι, Εξακολούθησε ή Λεβάντα. 

Καί νά τήν άκουγες πως Ικλέγε ή κα
κομοίρα ! Καί κείνος γελούσε καί τήν έ
διωχνε, φαντάαου ! ' -

"0 Δίκ· συγκινήθηκε ,κι’ έπιασε τό 
χέρι τής φίλης του. ·

—Άδερφούλα μου,, τής είπε τρυφερά,
■ κάνε όπομονή.

. —’Όχι, Δίκ, απάντησε ή Μαίρη Μόλ- 
λη άπαρηγόρητη’ είμαι μόνη κι’ έρημη 
ατδν κόσμο. Ή  μαμά ούτε μέ θυμάται 
πιά ούτε μέ συλλογίζεται, Καί σήμερα, 
ή μέρα είναι πιό θλιβερή άπό · όλες τις 
άλλες.

— Γιατί; ρώτησε ό Δίκ μέ περιέρ
γεια.

— Γιατί θυμήθηκα, δτι σήμερα είναι 
τά γενέθλιά μου καί κανείς δέν ήρθε νά 
μοδ πει χρόνια πολλά.

— Μά νά, σοδ τό λέω έγώ 1 δήλωσε 
σοβαρά ό Δίκ. Καί γώ θά σ’ άγαπώ 
πάντα, δπως καί τώρα. Τί θέλεις άπό 
μένα;

*Η μικρή Λεβάντα γέλασε μέσα στά
• δάκρυά της.

— Εύχαριστώ, Δίκ, είσαι πολύ καλό 
παιδί.. ’Αλλά 5έν ξεχνώ τό δώρο τής 
μαμάς μου 'κάθε τέτοια μέρα. Ξέρεις τί 
μοδ χάριζε; “Ενα κλαρί άπό λεβάντα, 
πού μύριζε ώραΐα. Καί τό φύλαγα 8λο 
τό χρόνο αύτό τό κλαρί κΓ ή μαμά μού- 
λεγε νά είμαι καλή καί ταπεινή σάν κι’ 
αύτό. Δίκ, θά μοΟ βρείς τώρα Εσύ Ενα 
κλαράκι λεβάντα ; . .

Τά λόγια αύτά θύμισαν στό Δίκ 8τι 
είχε κάποιο σκοπό δταν ήρθε καί κοκ- 
κίνησε γιατί είχε ξεχαστεΐ. Έχωσε τό

. χέρι του στό πουκάμισό' του καί 
είπε :

— ’Αλήθεια, ξέχασα νά σοδ 
“Εχω ‘κάτι τι γιά σένα !

— Για μένα; ρώτησε ξαφνισ 
νη ή μικρή.

— Να£. Σκέψου, δτι καθώς 
νοΟσα‘τώρα-δά στό δρόμο, 
μ’ Ιπιάσ’ 8νας· άνθρωπος. 
«Ξέρεις, μοδ λέει, τό κορι
τσάκι, πού μένει ατού Σολο
μών Χάγερσμιθ;» Έγώ δέν 
τοδ μιλούσα, γιατί δέν ήξε
ρα άν'έπρεπε νά τό πώ. « Έ 
λα τώρα, μοδ λέει, μήν κά
νεις τό κουτό, έγώ σάς βλέ
πω τόσον καιρό πόύ πάτε 
μαζί .Μή φοβάσαι, δέ θέλω 
τό κάκό της. Δός της αύτό, 
καί σύ πάρε έξη σελλίνιά 
ν’ άγοράσεις καρα- 
μέλλες». Έγώ πήρα _  
τό γράμμα, χωρίς τά’ 
λεφτά, κΓ έτρεξα έ- 
8ώ. Άνοιξέ το γρή
γορα, νά ίδοδμε τί 
λέει.

. —’ Δίκ, είπέ ή μι*, 
κρούλα κατακκό*ι- 
νη άπό τή χαρά της, 
τί λές νά είναι;

—ί Ξέρω κΓ έγώ;
“Ανοιξε νά 
ίδοδμε.

Ή μικρή 
πήρε τδ 
φάκελλο 
καίτό ά- 
συνήθιστο

«—Ευχαριστώ πολύ, κυρία, άλλά. 
(Σελ. 19?, στ. γ'.)

χέρι της Ισχισε τήν άκρη. Χλωμή άπό 
τή συγκίνηση,' έβγαλε ένα λεπτό χαρ
τάκι. Δέν έγραφε τίποτα, άλλά καθώς 
τό ξετύλιξε, ενα πραγματάκι γλύστρησε 
κι’ Ιπεσε πάνω στό-κρεββάτι.

— Δίκ! φώναξε με κομμένη φωνή.
— Τ’ είν’ αύτό !; . Ικαμε κΓ ό Δίκ.
'Ηταν ένα κλαράκι λεβάντα, τό δώρο

πού μόνο ή μαμμά. της τής1 Ικανέ κάθε 
χρόνο στά γενέθλιά της I

Ή μικρή Λεβάντα έχυσε άφθονα δά- 
κρυα πάνω στό μυστηριώδες αύτό λου
λουδάκι. Μά ήταν δάκρυα χαράς πού 
τήν έπνιγαν, καί δέ μπορούσε νά πεΤ τί
ποτα άλλθ( παρά μόνο τή λέξη «μαμ
μά» άνάμεσα στ’ άναφυλλητά της. Ναί, 
τό λουλουδάκι αύτό μέ τό σεμνό άρωμά 
του της έλεγε, δτι ή μαμμά της τή συλλο
γιζόταν καί τή θυμόταν,, κ'αί σέ λίγον 
καιρό ίσως θά ήταν πάλι κοντά της.

Ό  Σολομών άκουσε τις φωνές τών 
παιδιών κΓ έτρεξε νά ίδεΐ Τότε τού 
τά δίηγήθηκαν δλα. Στήν άρχή έμεινε 
σκεπτικός, γιατί αδτός, βλέπετε', ήξερε 
κΓ άλλα, πού δέν τάξεραν τά παιδιά. 
’Αλλά σέ .λίγο τόν επηρέασε κΓ αύ'τδν 

τό άρωμα τής λεβάντας 
καί ή παιδική χαρά πού 
βασίλευε τριγύρω. Πολύ 
πιθανό, σκέφθηκε, νά 
μήν είχε- γίνει τό κακό, 
πού είχε ύποθέσει. Άλ
λά τί μυστήριο έκλεινε 
αύτό τό λουλούδι, πού 
σίγουρα θά τό είχαν κό
ψει έκεί πάνω, στά ψηλά 
βουνά τής ’Ιρλανδίας;

Ή μικρή Λεβάντα δέν 
Ικλαιγε τώρα. 'Ηταν 8- 
λη χαρά, κΓ ό Σολομών 
έλαμπε πού τήν έβλεπε 
εύτυχισμένη. Καί τόσο 
ξεχάατηκε μέ τή χαρά 
του, ώστε ξαφνιάστηκε 
στ’ άλήθεια, δταν 6 Να
θαναήλ τοΰ φώναξε άπό 
πίσω άπό τήν πόρτα.

— Κύριε Σμίθ, φεύ
γω, έχε τδ νοδ σου στό 
μαγαζί.

— Μπά! ψιθύρισε ό 
Σολομών. Μέσα ήταν αδ
τός ; '
. Ό  Δίκ είπε στό γέρο 
δτι ή μικρή Λεβάντα εί
χε τά γενέθλιά της, κΓ ό 
Σολομών άφισε τά παι
διά στό μαγαζί, γιά νά 
πάει σέ μιά δουλειά, κα
θώς είπε. Σέ λίγο δμως 
γύρισε μ’Ινα μεγάλο γλυ
κό, πού έίχεάπάνω γραμ 
μένες μέ ρόζ γράμματα 
.τις λάξεις «Χρόνια πολ
λά στή μικρή Λεβάντα», 
Μαζί του ερχόταν · κΓ ή
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χυρά Νανσό, πού κόντεψε, νά πνίξει τά 
παιδιά άπό τα. φιλιά καί νά σπάσει τήν 
παλιά πολυθρόνα, δπου ξαπλώθηκε μ’δ- 
λη τήν άνάπαυσή της, ! ·

Τό δείπνο ήταν Επίσημο. Ό  Σολο
μών ξόδεψε μέ τό παραπάνω κΓ ή κυ- 
ρά-Νανσύ έβαλε κΓ αδτή τό μερτικό της. 
Άν τόχαινε νάρχόταν έκεί-δά ό Ναθα
ναήλ Γκοσάίμ, σίγουρα θά πάθαινε ά- 
ποπληξία κΓ οί φίλοι μας θά είχαν τό 
θάνατό του στό λαιμό τους, Εύτυχώς δ-. 
μως δέ φάνηκε κ;’ δλοιεφαγαν κΓ ή
πιαν καί τραγούδησαν, δπως ταιριάζει 
σέ |ΐιά χαρούμενη γιορτή.

Έφαγαν δστερα τό γλυκό καί τρα
γούδησαν τόν έθνικό Ομνο τών ίρλανοών. 
Ή-Μαίρη Μόλλη διεύθυνε τή χορωδία.

Τέλος, εύχήθηκαν άλλη μιά φορά 
χρόνια πολλά στή μικρούλα καί πήγαν 
ένας-Ινας νά πλαγιάσουν, χαρούμενοικαί 
γεμάτοι Ελπίδες γιά τό μέλλον.

Τά δνειρα δμως τής μικρής Λεβάν
τας ήταν άκόμη ώραιότερα κΓ άπό τή 
γιορτή. Είχε βάλει τό κλαράκι τής λε
βάντας κάτω άπό τδ μαξιλάρι της, κΓ δ- 
λη τή νύχτα έβλεπε τά ψηλά βουνά τής 
Ιρλανδίας καί τή μαμμά της πού τής 
χαμογελούσε καί τής ψιθύριζε : «Λίγο 
άκόμη, μικρή μου, καί θά γυρίσω.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΕ’.
Τύ 3ραμα

Τ’ άλλο. πρωί, ή μικρή Λεβάντα ή
ταν μοναχή της στό· μαγαζί. Ό  Ναθα
ναήλ είχε πει πώς θ’ άργοδσε. νάρθε; 
κι’ δ Σολομών βρήκε τήν εύκαιρία νά 
πεταχτεί νά ψωνίσει,

Ή φίλη μας συγύρισε τδ σπίτι κι’ δ
στερα στάθηκε στή βιτρίνα καί κυριεύ- 
θηκε άπό σκέψεις. Συλλογιζόταν, ποιδς 
νά ήταν αύτός, πού έδωσε στό Δίκ τή 
λεβάντα, καί γιατί δέν Ερχόταν μόνη της 
ή μαμμά της νά τής τδ φέρει;
■ Ή μικρούλα βασάνιζε τού κάκου τό 
μυαλό της. Συλλογιζόταν δμως, δτι γιά 
νά τδ κάμει αύτό ή μαμμά της, θά εί
χε τό λόγο της. θυμόταν δτι είχαν βρε-, 
θεΐ άλλοτε στήν άνάγκη νά φύγουν κρυ
φά άπό τήν ’Ιρλανδία, μόλις σκοτώθη
κε ό μπαμπάς της στήν Επανάσταση,κΓ 
ήταν πρόσφατες στή μνήμη της Εκείνες 
οί άγωνίες.

• Άλλά δέν πικραινόταν. Καί γιατί-νά 
πικραίνεται; Μήπως δέν είχε ράψει σ’ 
ένα μικρό σακκουλάκι, στό στήθος της, 
τό κλαράκι της λεβάντας ; Καί μήπως 
δέν ήταν τό κλαράκι αύτό παραγγελία 
κΓ Ενθύμιο τής μαμμάς της καί τοΰ τό
που της;

Εκλεινε τά μάτια της κι’ έβλεπε σά 
σέ δνείρο τήν Ιρλανδία... Είναι ή χώρα 
μέ τά μεγάλα βουνά, πού τά σκεπάζουν 
οί μοσκομυρισμένες λεβάντες, δπου οί 
άνεμοι ψέλνουν μέσα στά κλαριά τών 
δέντρων καί φέρνουν τδ εύγενικό άρω
μα τών δασών. Δέ βρισκόταν τώρα πιά 
σ’ ίν« παλιομάγαζο τού Χουάϊτ-Τσά-

πελ; άλλά μακρυά, στό χωριό της τό 
Βέρτ-Έριν. πού ήταν χτισμένο πάνω 
σέ καταπράσιναυς λόφους.

“Ενοιωσε πώς κάποιος τήν κοίταζε, 
καί σήκωσε τό κεφάλι.

Έξω, στό πεζοδρόμιο, στεκόταν μιά 
χλωμή κΓ άξιολύπητη γυναίκα.

Ή μικρή .Λεβάντα τή γνώρισε άμέ- 
μέσωςΓΗταν ή δυστσχισμένη μέ τ’ άρ
ρωστο παιδί πού τού.κάκου έίχε παρα 
καλέσει νά τής δώσουν πίσω τήν κου-. 
δουνίστρα.

Στεκόταν Εκεί, μπροστά στό τζάμι 
τής βιτρί\ας, καί κοίταζε τήν κουδαυνί- 
στρα, πού ό Ναθαναήλ τήν είχε βάλει 
Εκεί, μέ τήν Ελπίδα νά προσελκύσει κα- 
νέναν πλούσιο ά- 
γοραστή.

Ή μικρή Λε
βάντα έβαλε τό χέ
ρι της στήν καρ
διά της κΓ έπιασε 
τό φυλαχτό της.
Ή λύπη της ήταν 
βαθειά κΓ ή ματιά 
τής φτωχής γυναί
κας τής ράγιζε τήν 
καρδιά.

Καί χωρίς νά_
■ πολυσκεψθεΐ, χα
μογέλασε ξαφνικά 
καί πλησίασε. τή 
βιτρίνα.. .

Ή γυναίκα τήν 
κοίταζε.μέ άγωνία, 
σάν νά προαισθα
νόταν τί πήγαινε 
νά κάνει. Ή μικρή 
έκανε, 8·;τι τής έλε
γε . ή καρδιά, της.
Πήρε τό'πολυπό
θητο παιχνιδάκι, 
βγήκε στήν πόρτα 
καί τδδωσε στή φτωχή, σά νά τής έλε
γε : «Πάρ’ το, κυρά μου, στό χαρίζω !» 
’Εκείνη ή κακομοίρα τό πήρε μέ δι
σταγμό, σά νά μήν πίστευε καλά-καλά 
τά μάτια της. “Οταν δμως ένοιωσε πώς 
αύτό τό πραγματάκι ήταν δικό της πά
λι, τδ πρόσωπό της έλαμψε κΓ ή καρ
διά της πλημμύρισε.̂  άπό εύτυχία. Έ 
πιασε τό παιδί καί τδσφιξε στό στήθος 
της κι’ ύστερα έφυγε βιαστική, νά πάει 
τό παιχνιδάκι στό παιδί της, πού τό βα
σάνιζε ό πυρετός.

Ή μικρή Λεβάντα έμενε στήν πόρτα 
καί κοίταζε τή γυναίκα πού έφευγε.Καί 
μόνο δταν γύρισε ό Ναθαναήλ, κρύφτη
κε πάλι· στήν κουζίνα, τή φυλακή της.

Ήταν φωτιά καί λαύρα κείνο τό πρωί 
ό Ναθαναήλ. ΚΓ δταν ό Σολομών γύρι
σε άπό φά ψώνια, τόν έβαλε άμέσως 
μπροστά.

Ήταν κατάσταση αύτή, ν’ άφίνειέτσι 
τό μαγαζί σ’ Ιν» μωρό δχτώ χρονών ; 
“Οχι! Ό  Ναθαναήλ δέν τδ Εννοούσε

έτσι! Έπρεπε νά πάψει τό -χάλι αύτό 
κΓ 6 Σολομών νάχει περισσότερο τόνοΟ 
του στήν άσφάλεια τής περιουσίας τους !

Ό  Σολομών Ιδωβε τόπο στήν όργή 
γιά νάποφύγει τόν καυγά. Κάθησε στή 
συνειθισμένη του θέση καί δέν άπάντησε 
μιλιά. Ό  Ναθαναήλ άναγκάστηκε νά 
κοιτάξει τώρα τούς λογαριόσμούς του. 
Άλλά καί κρϊ πού Εργαζόταν, δέν. έ
παυε νά μουρμουρίζει. .

—‘Ορίστε ! έλεγε. Δάνεισα δέκα σελ- 
λίνια γι’ αύτό τδ Ενέχυρο, κι’ αύτό τδ, 
ζώο .μοΟ ύπόγραψε γραμμάτιο γιά σα-,. 
ράντα, Τδ Σάββατο πρέπει νά μόΟ τά 
φέρει καί .φυσικά δέ θά μπορέσει. Έτσι 
βγαίνω πολύ κερδισμένος. Άν μπορούσε

ποτέ κΓ ό κουτν-Σολομών νά καταφέρει 
τέτοιο κόλπο! Μά τήν πίστη μου, .δέ 
θά σέ ξαναπώ πιά Σολομών, γιατί ντρο
πιάζεις τδνομα τού πιό μεγάλου βασιλιά 
μας. θά σέ λέω στό έξής Τζών, Μίστερ 
Τζών ! “Αχ, Μεγάλε ’Αβραάμ, πώς ά- 
ποβ^ακώθηκε έτσι ό ξάδελφός μου. Ά - 
κοΟς Εκεί νά δανείζει χωρίς τόκο ! .

Έρριξε μιά ματιά γεμάτη οίκτο στό 
γέρο σύντροφό του, άλλά ό Σολομών έ
μενε.. άκίνητος κΓ άμίλητος, άποφασι- 
σμένος ν’ άποφύγει τήν φιλονεικία, Ξα
νάρχισε λοιπόν τούς λογαριασμούς του 
καί Εξακολούθησε τή γκρίνια του, .

— “Γστερα, έχουμε.αύτή τήν. κο.υδου-· 
νίστρα. Νά ίδοΟμε πόσο θά.μπορέσουμε 
νά τήν πουλήσουμε.

“Ετριψε τά χέρια του καί πήγε στή 
βιτρίνα.

Μιά κραυγή βγήκε τότε άπό τό. στή
θος του:

—Σολομών! ΠοΟ’ναι ή κουδουνίστρα;
( ’ Α κ ο λ ο υ θ εί)  mix· α- ϊταχινοπ οτλ οϊ
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μί'άκίΐβα τής 9. ΛΙΛΑΣ ΚΑΡΑΚΑΛΟΫ

^'Σηνέχβιοι άπό το προηγούμ«νο —
Τό Τέλειο -δμως ί άνθρωπός δέν τδ ’ 

φτάνει ποτέ, ούτεστήν τέχνη-τού τρα
γουδιού ' ούτε σε καμμιάν άλλη τέχνη, 
αέτίποτα! Γι’ αύτό ή προσπάθεια γιά 
τό κάθ'ετίπού θέλει νά'μάθη, πρέπει νά 
είναι Ακατάπαυτη, αιώνια, καί ποτέ νά 
μήν-πή κανείς «τδμαθα καί φτάνει!» 

Έ ΐσ ϊ κι’ ή δοκιμή ¿κείνη·,—δπως δά

Τότε γέλασαν πιό δυνατά- Κι" ό Πα- 
νάγαρης μοΰείπε :

—’Αλήθεια, δεν 'είδες άκόμα πώς 
είναι οί λάμπες καί τά φανάρια Ιδώ·;.

Όχι, δέν είχα ίδεΐ, δεν είχα προσέ
ξει, 'Όλα'εκείνα τά φώτα πού Ιβλεπα 
στην Πάτρα, τά φανάρια των δρόμων, οί 
λάμπες τών μαγαζιών, ¿νόμιζα1 πώς έ
καιγαν μέ λάδι ή μέ πετρέλαιο, σάν τά

W m
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«Μαζεύτηκε κόσμος καί κοσμάκης». (Χβλ. ¿11, στ. α'.)

δλες μας,—τελείωσε δχι γιατί είχα μά
θει «τέλεια» τά- τραγούδια μου, παρά 
μόνο γιατ’ είχε περάσει ή ώρα, κι’ ε ί
χαμε κουραστεί καί δέν μπορούσαμε νά 
Ιξακολβυθήσωμε.

Είχε-βραδυάοει μάλιστα, ή σάλαμας 
είχε σκοτεινιάσει, καί μιά στιγμή ό Φά- 
νης άνέβηκε σ’ ένα σκαμνί κι’ άναψε 
μιά κρεμαστή λάμπα. «Πάφ I» άκούστη- 
κε μέτή λάμψη. Γύρισα πρός αυτόν ιόν 
άσυνήθιστο γιά μένα κρότο, κοίταξα τή 
•λάμπα Ικείνη καί μοΟ φάνηκε σάν πα
ράξενη . . . Δέν είχ« παρά Ιναν άσπρο 
γλόμπο κι’ Ινα σιδερένιο σωλήνα πού 
κατέβαινε ίσια άπ’ τό ταβάνι. Καί φώ
ναξα χωρίς νά θέλω :

— Μά ποΰ μπαίνει τό. πετρέλαιο σ’ 
αύτή τή λάμπα;

Έβαλαν δλοι τά γέλια.
—Ά  I έκαμα- είναι τού λαδιοΟ ;·

φανάρια πού είχαμε στό χωριό, ή σάν 
τή λάμπα τής κάμαράς̂ μας .στοΟ κύρΉ- 
λία, Φαντάζεστε λοιπόν την έκπληξή 
μου δταν, προσέχοντας γιά πρώτη φορά, 
είδα πώς ή λάμπα έκείνη πού άναψε μ’ 
ένα «πάφ», δέν.είχε ούτε δοχείο, ούτε 
φυτίλι; κι’ δταν άκουσα νά μοΟ λένε πώς 
έκαιγε μ’ Ιν’ άέριο πού όνομάζεται φω
ταέριο ή γκάζι ! . .

Άέριο ; . . "Οχι 8ά 5 . Μά πώς ;
Ό  Πανάγαρης μοΟ ¿ξήγησε τότε πώς 

.τό άέριο αύτό βγαίνει άπδ πετροκάρ
βουνα πού τά ζεσταίνουν σ’ Ινα μεγά
λο φούρνο στό «Ιργοστάσιο», καί πώς 
άπδ κείνδιοχετεύεται μέ σωλήνες σ’δλη 
τήν πόλη καί φτάνει ώς τις λάμπες καί 
τά φανάρια, Απαράλλαχτα δπως διοχε
τεύεται καί τό νερό άπό τή δεξαμενή 
καί φτάνει ώς τήν κάνουλα της βρύσης.

; Μά δέν μπορούσε νά τό χωρέση ό νσΟς

=-r
μου ! ΙΙώς ήταν δυνατό νά' κάνη φώ;, 
Ιναςάέρας ; · . ’■ .

-· — Μά' γιατί,. παιδί μου, μού είπε ό
Πανάγαρης, σού φαίνεται τόσο παράξε
νο ; Καίτό λάδι, καί τό πετρέλαιο στή 
λάμπα δέν έξατμίζεται, δέν γίνεται άέ- 

1 ρας κι’ αύτδς δ άέρας δέν καίγεται καί 
κάνει τή φλόγα, τό φώς ; ■

Κι’ έπειδ.ή Απορούσα άκόμα,— παιδί 
τού .χωριού, βλέπετε, δεν μπορούσα νά 
φανταστώ φλόγα καί φώς, χωρίς νά 

. βλέπω νά καίγεται λάδι, πετρέλαιο;
: σπίρτο, κερί, φυτίλι, ξύλο, — ό Πανά- 
γαρής πήρε μπροστά μου Ινα κομμάτι 
χαρτί, τδκαμε χωνί καί, μ’ ένα σπίρτο, 
τούβαλε άπδ κάτω φωτιά.- - ·

— Βλέπεις; μοΟ είπε- 
καίγεται ι . .

— Τό. χαρτί ναί, τδ 
βλέπω . . .  -

— Ναί, μά ίδές κι’ 
έδώ ;

’Απάνω, άπό τήν τρυ
πίτσα τού χωνιού, έβγαιν* 
Ιν’ άέριο. Ό  Πανάγαρης 
πλησίασε κεΐ τό αναμμέ
νο‘σπίρτο. Καί τό άέριο. 
πήρε φωτιά καί, γιά λίς 
γες στιγμές, φάνηκε μιά 
γαλάζια φλογ/τσα not 
δέν άγγιζε καθόλου τό 
χαρτί. ’Έκαιγ’ Ιτόι στόν 
άέρα.

— Νά τό γκάζι 1 φώ
ναξε ό Πανάγαρης· Τό 
είδες τώρα ; Τό κατάλα
βες ;

Ναί, τό είχα ίδεΐ καί 
είχα καταλάβει. Καίγε
ται κι·* άέρας μονάχος. 
Κι’’ άπδ τή στιγμή ¿κεί
νη, οί πατρινές λάμπες 
πού δέν είχαν ούτε λάδι 
ούτε φυτίλι, Ιπαψάν· πιά 
νά μοΟ φαίνονται ύπερ· 
φυσικές, μαγεμένες . .. 

Καί τό περίεργο είναι πώς δέ μού φάνη
καν τέτοιες οδτε οί λάμπες τού ήλεκτρι-. 
κού, πού τίς πρωτόειδα Αργότερα, άλ- 
λού . . .

Q. Θρίαμβος !
ΚκΙ ξημέρωσε ή· Λαμπρή. ' "
Τή νύχτα είχαμε κάνει ’Ανάσταση 

στην πλατεία, είχαμε ακούσει τή λει
τουργία στήν Παντάνασσα καί, γυρίζον
τας στού κύρ-Ήλία, είχαμε, φάει πα
σχαλιάτικα κι’ είχαμε- τσουγγρίσει κόκ- 
κιν’ αύγά. Ή  χαρά τού Χριστός Άνέ- 
στη ήτάν γιά μένα άνακατεμένη μέ τή 
λύπη τού χωρισμού. Συλλογιόμουν καί 
τούς δικούς μού, πού μού φαινόταν πώς 
είχα.νά τούς ίδώ χρόνια- ποθούσα καί

• τήν ’Ανάσταση στό χωριό μου, ατό 
προαύλιο τού Άη-Γιάννη, έκεΐ πού μέ

• είχαν πετάξει μικρό οί Άτσίγγανοι. . .  
Ωστόσο χαρούμενος κοιμήθηκα καί χα
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ρούμενος ξύπνησα τήν ήμέρα έκείνη. 
Ti είχα ξεχάσει δλα. Κι’ ή χαρά μου 
βάσταξι ώς που .τά ξαναθυμήθηκα.

Μήπως σέ λίγε; ώρες, τάπόγεμα τής 
ίδιας μεγάλης ήμέράς, δεν θάκανα τήν 
πρώτη μου «Ιμφάνιση»;

"Οσο πλησίαζε ή στιγμή, τόσο μεγά
λωνε ή'άνηαυχία μου, ό φόβος, ή άγω 
νία. . .  Χωρίς δρεςη έφαγα τό μεσημέρι 
άπ’ τό λαμπριάτικο ψητό τού κυρ Ή- 
λία , . . ΜοΟ φαινόταν «ώς θά τάχα να, 
θά ντρεπόμουν τόν κόσμο καί δεν θά 
μπορούσα νά πώ λέξη, νά βγάλω νόταί 
Κι’ άς είχα. τόσο καλή φωνή, κι’ άς ή
ξερα τόσο καλά τά τραγούδια μου καί 
τή μουσική, τους. “Οσο συλλογιζόμουν 
μάλιστα πώς λέγοντάς τα, έπρεπε νάμαι 
γελαστός καί νά κουνιέμαι ρυθμικά καί 
μέ χάρη σά νά χορεύω . . .  Πώς 
θά χά κατάφερνα Ιγώ- δλ·’ αύτά 
μαζί; τί θά πρωτοθυμόμουν νά 
χάνω ;

Ήταν άκόμα κι’ ή στολή πού 
μέ στενοχωρούσε. Τήν είχα δοκι
μάσει άπό χτές. Μού Ιρχόταν, μά. 
δέν μπορούσα νά τή συνέιθίσω καί 
νά κουνιέμαι λεύτερα μ’ αύτή, 8- 
πως μέ τά καθημερνά μου ρούχα. 
Έπειτα μέ στένευαν καί τά κομ
ψά γοβάκια πού' μού είχε αγορά
σει στήν Πάτρα ό Πανάγαρης,
Δέν είχαμε, βρεί έτοιμα στό πόδι 
μου, κι’ ό θιασάρχης είπε πώς Α
φού δέν θά περπατούσα έξω μ’ 
αύτά, δέν πείραζε άν τίς πρώτες 
μέρες, θά μέ πονούσαν λιγάκι'στή 
σκηνή. Έπειτα θάνοιγαν. . .
• Κι’ ήρθε ή ώρα.

Είχαμε κολλήσει ατούς τοίχους 
μεγάλες άγγελίες, είχαμε μοιράσει 
καί μικρές, τυπωμένες σέ κόκκινα 
χαρτάκια, είχαμε νοικιάσει καί 
μιά λαντέρνα, πού έπαιζε όλοένα 
άπέξω άπ’ τήν πόρτα μας. Καί μα
ζεύτηκε κόσμος καί κοσμάκης, κι’ ή 
σάλα μας σέ λίγο γέμισε ώς τόν τελευ
ταίο πάγκο, καί πολλοί στέκονταν 8ρ- 
θιοι όλόγυρα.

Άπ’ τήν έξέδρα, με τή ,στολή μου, 
κοίταζα δλους ¿κείνους τούς Ανθρώπους 
καί προσπαθούσα νά μαντέψω πώς θά 
δέχονταν τό τραγούδι μου, θά μέ χει
ροκροτούσαν τάχα ή θά μέ σφύριζαν ; 
Ήταν όλοι. σχεδόν λαϊκοί, εργάτες, δ- 
πάλληλοι μαγαζιών ή ύπηρίτες, καί 
φαίνονταν χαρούμενοι μέ τά κυριακάτι- 
κά τους, καί μιλούσαν δυνατά, καί γε
λούσαν ζωηρά.

’Εδώ κι’ έκεί Ιβλεπα καί γυναίκες, 
κορίτσια καί, παντού σχεδόν, παιδιά,- 
μικρά καί μεγάλα. Μπορώ νά πώ πώς 
τά παιδιά, στό λαμπριάτικό μας άκροα- 
τήριο, είχαν-τήν πλειονοψηφία. Κι’ αύ- 
τό μούδινε κάποιο- θάρρος κι’ έλπίδα. 
Μπορούσα νά περιμένω τίποτα κακό, 
έχθρικά, άπό . παιδιά, Αφού κϊ’ έγώ ή

μουν παιδί καί μέ παιδιά θά τραγου
δούσα ;

Κατά .-τή συνήθειά του, ό Πανάγαρης 
στήν Αρχή τούς Ιβγαλε λόγο καί τούς 
άράδιασε, μέ μεγάλη εύγλωττία, τά 
θαυμάσια πού θάβλεπαν στό θέατρό του. 
Τούς έσύστησε προπάντων τδ πανόραμα, 
πού μπορούσε καθένας νά ίδή, μετά 
τήν παράσταση, καί τήν. Πυθία πού 
θά μοίραζε στό τέλος τί; τύχες. Έπει
τα 6 Φάνης έπαιξε μέ τή φυσαρμόνικά 
του τόν έθνικδ ύμνο — «έναρξη» βλέ
πετε, — κι’ άμέσως παρουσιάστηκε ό 
ΜαυροΟκος κι’ άρχισε τά παιχνίδια καί 
τά γυμνάσιά του.

Έτσι προχώρησε ή παράσταση, — 
δμοια κι’ άπαράλλαχτη, ώς Ινα σημείο, 
μ’ ¿κείνες πού Ικανέ δ θίασος καί στό

«ΚβΙ πον «ας, λέει —στό χοορι'ό, Χέει. . .»

χωριό μας. Περιττό νά ράς ξαναπώ Ιδώ 
τά' διάφορα «νούμερά» της καί νά σάς 
περιγράφω τόν ένθουσιασμό τού κόσμου 
μέ τά περισσότερα, καί πρό πάντων μέ 
τό τόπι τού σκύλου καί τά" παιχνίδια 
τών ποντικών. ΚΓ Ιρχομαι στήν «Ιμ- 
•φάνισή» μου.

Τάκ ! εκαμε. ή καρδιά μου, δταν ό 
Πανάγαρης μούγνεψε νά σηκωθώ. ’ "Ε
τρεμα δλος καθώς πήγαινα νά σταθώ 
στή μέση τής έξέδρας, τά πόδια μου μέ 
τά στενά γοβάκια μέ πονούσαν, καί πρέ
πει νά είχα χλιομιάσέι. φοβερά, γιατί' 
είδα μερικούς άπό κάτω νά μέ κοιτά
ζουν σά νάλεγαν : «Τό κακόμοιρο !»

Άλλά γιατί ό ΙΙανάγαρης στεκόταν 
άκόμα κοντά μου ; καί γιατί δέν Ιγνεφε 
τού Φάνη,πού περίμενεμέ τή φυσαρμό
νικα. νάρχίση άμέσως τήν εισαγωγή ;

Ήθελε πρώτα νά μέ παρουσιάση, καί 
τόν είδα πού έτοιμάστηκε πάλι . . . νά 
βγάλη λόγο !

*Ω, Θέ μου! Αύτό δέν μού τόχε πει.

δέν τδ περίμενα. Κι’ ή ταραχή μού μέ- 
γάλωσε. Τί θάλεγε γιά μένα «όν κόσμο 
δ Πανάγαρης ; Μήπως ,

«Κυρίες καί κύριοι!» άρχ.αε. «Τώρα 
θάκοόσετέ καί τό μικρό Δήμη, Ινά λαμ
πρό, μά'·ίήν άλήθε.ια, τραγουδιστή. Σή
μερα λέγεται Δήμης Μυλωνάς, αύριο 8- 
μως ποιός ξέρει! Γιατί τό παιδί πού 
βλέπετε μπροστά σας, Ιχει μιά πολύ πα
ράξενη ίστορία . . . »

Νά το ! Καλά τό μάντεψα πώς-.θάλε· 
γε στόν κόσμο τήν ίστορία μου. Κι’ άρ
χισε-, βλέπετε, μέ τόν ίδιο τρόπο, μέ 
τόν ίδιο πρόλογο, πού τήν είπε καί στόν 
κύρ-Ήλία, ,

Τί ντροπή ! Άπό χλωμός θάγινα κά- 
τακόκκινός, γιατί «ίστάνθηκα τό αίμανά 
μού άνεβάίνη στό κεφάλι. . .  ■

Μά ό Πανάγαρης Ιξακολου- 
θούσε;

«Καί μάλιστα θά σάς τήν 
, πώ αύτή τήν ίστορία,; γιατί 

μπορεί κανένας άπό κάΐι 
νά ξέρη καί νά βοηθήσή αύτό 
τό παιδί, ποΰ γυρεύει, τό καϊ- 
μένο, τήν άγνωστη οίκογένείά 
τόυ. . .»

Έτσι, έκεΐ μπροστά σ’ δ
λους, διηγήθηκε σύντομα τήν 
ίστορία μου. Ό  κόσμος τήν Α
κούσε μέ περιέργεια, μάπορίά. 
κ’ έκπληξη, μέ συμπάθεια; μέ 
συγκίνηση. Άλλοι άφιναν ¿πι 

• φωνήματα—ά ! . .  ώ ! . —άλ
λοι ψιθύριζαν στό γείτονά τους, 
μιά γυναίκα έβγαλε τδ μαντήλι 
της καί σκούπισε τά μάτια 
της. . .  Κι’ δ Πανάγαρης'ίελεί- 
ωσε μέ τήν ίδια έρώτησή .πού 
έκαμε καί στόν κύρ-Ήλία: 
Μήν ήξερε κανένας άπό τό 'Α
κροατήριο καμμιά οικογένεια, 
στήν Πάτρα ή άλλοΟ, πού νά- 

έδώ κι’ έφτά-δχτώ χρόνια, Ιναχασε. 
μικρό άγοράκι;

(Ά«ολο«&8Ϊ>

ΧΙΛΙΑ ΜΤΡΙΑ
Τ Ι  Η φ Ρ Ι Ζ Β Ι Σ  . . .

Παλιό και γνωστό, μά άξίζει νάπο- 
θησαυρισθή γιά δσους δέν τό ξέρουν.

Ένας Χιώτης, πολύ τσιγγούνης, ά- 
γόρασε, γιά νά φάη κείνη τήν ήμερα, 
ψωμοτύρι. Ό  μπακάλης ¿μως, άντί γιά 
τυρί, τοδδωσε κατά λάθος Ινα κομμάτι 
σαπούνι. ' -

Καθώς τδτρωγε, δ  Χιώτης αισθανό
ταν τό στόμα του γεμάτο άφρούς. Πα
ραξενεύτηκε πολύ 8τ«ν, κατάλαβε πώς 
άφριζε τό . . .  τυρί του. Άλλά πού νά 
τά πετάξη καί νά πάρη άλλο ι Τέτοια 
σπατάλη δέν τή συνήθιζε. Καί τρώγον
τας όλοένα μέ πείσμα, μουρμούριζε :
■ — Τί άφρίζεις καί ξαφρίζεις;. .Τόν

4γλγα£ ιιλ ,ι υά σ έ  μ Αλλ  θέλιί) !
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ΑΞΙΟΖΗΛΕΥΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
'Αγαπητοί μου, . .··<·',·

ΧΕΙ καθιερωθεί πιάήέπίση- 
[ μη συνεδρίαση πού κάνει. ν,ά- 
1 θε 26η Μαρτίου ή ’Ακαδη
μία ’Αθηνών. Αύτή τήν ήμέ- . .. < * '

Ajiçuioti

—  -  4 ------y i f f

ρα διάλεξε γιά νάπονέμη "τά βραβεία, 
τά έπαθλα καί τά μετάλλιά της. Κι“
είναι - λογής-λογής. Βραβεύονται καί 
ατεφ«νώνονται ποιητές, διηγηματογρά- 
φοι, ιστοριογράφοι,, επιστήμονες, καλ
λιτέχνες. Κι? άκόμα φιλάνθρωποι, άλ- 
τρουϊστέί, ήρωες τοΟ κάθήκοντος, πού 
παίρνουν' τά, λεγόμενα «βραβεία άρε- 
τής». Φέτος, κι’ άπ’ αυτούς κι” άπό 
τούς άλλους, ήταν πολλοί. Καί πρώτα 
-πρώτα τρεις ποιητές : ό Γ. Δελής γιά 
τή ,ουλλογή του «Σύννεφα στο γέρμαν 
& Πετιμεζάς-Λαύρας γιά τις «Σιγαλές 
Φωνές* του, χΓό Α. Μαμμέλης γιά τούς 
«Σκοπούς» .καί τούς «Σταθμούς» του 
Επειτα ό. ποιητής Άγγελος Σικελια- 

νός κι ή γυναίκα του Εδα ΣικελιανοΟ 
8)(t yc& βι6λία αδτοι, άλλά γιά τή γεν-* 
ναία τους προσπάθεια πρός «άνασύστα- 
ση τών. Δελφικών ’Αγώνων». Βραβεύ- 
θηκε άκόμα κι’ ή Εταιρεία των Βυ
ζαντινών Σπουδών γιά τήν «Επετηρί
δα* της, μια συλλογή άπό σπουδαίες 
ιστορικές μελέτες πού έκδίδει. κάθε χρό
νο: Η κυρία Λουίζα Ριανκούρ,μιά
Γαλλιδα μ’ έλληνική ψυχή, -  ή Κϋρί* 
Σοφία ΣλήμανκΓ ή κυρία.Ελένη Βα
σιλοπούλου βραβεύθηκαν διά τήν Ιξοχη 
φιλανθρωπική τους δράση. Τό ίδιο κι5 
ό Μητροπολίτης Κορινθίας γιά όσα I- 
καμείΚγνωστότατα άλλωςτε,—τότε' πού 
καταστράφηκε ή Κόρινθος.

Άλλά ·ό σεισμό; τής Κορίνθου είχε 
κι αφανέστερους ήρωες. *Η Ακαδη
μία βράβευσε τόν τηλεγραφητή Πανα
γιώτη Αροσόπουλο, πού &ς τήν τελευ
ταία στιγμή δέν άφησε τό χειριστήριό
του, «άφοβος έφ’ δ έτάχθη»· τόν νεω- 
κόρο τοΟ 'Αγιου Νικολάου Χρήστο Τρύ- 
φωνος, πού Ικτελώντας τά καθήκοντα 
του βρήκε: τό θάνατο κάτω άπό τά έρεί- 
πια τής έκκλησιας· καί τόν σύνταγμα- 
τάρχη, Γιάννη Πετρίδη, σύμβουλο τής 
Εταιρείας τών Σιδηρόδρομων Πελοπο- 

νησου τόν μηχανοδηγό Γιάννη Καμη
λιέρη χαί τόν. θερμαστή Πέτρο ΡοΟσσο, 
γιατί μέ κίνδυνο τής ζωής τους μπήκαν 
στήν άτμομηχανή πού πέρασε δόκιμα-, 
στικά τόν ’Ισθμό, γίά νά έξακριβωθή 
άν αντείχε ή. γέφυρα κι1 άν μπορούσαν 
νά περάσουν τ« τραίνα πού έφερναν τά 
πΡ“τ? βοηθήματα στούς σεισμοπαθείς. 
.Κ ι  άπό τήν Κόρινθο Ιρχόμαστε ατό 
Α̂ργο στσ λ t. Ε κεί 8 ϊ ν Ιγ eve σε ισμό ς. 

Αναποδογυρίσθηκε μόνο .μιά ψαρόβαρ
κα καί βρέθηκαν στή θάλασσα έξη μι
κρά παιδιά, ήλίκίας άπό' ένός ώς Ίπτά

χρονώ ! Οί λιμενοφύλακες Βαρκαρό
λης, Άποστολόπουλος καί ’Αναστα
σίου, μέ κίνδυνο τής ζωής τους, — θά'- 
ταν μεγάλη τρικυμία, φαίνεται, — τά 
γλύτωσαν. Βραβεύθηκαν άπό τήν ’Ακα
δημία κΓ αύτοί. Kt’ έρχεται ή σειρά έ
νός καλού δασκάλου, τού Συκώκη στόν 

. Πειραιά, πού γιά νά γλυτώση τά μαθη
τούδια του άπό Ιπερχόμενο «ύτοκίνη- 
το, παρασύρθηκε' αύτός ό ίδιος καί 
τραματίσθηκε.
• “Όσον άφορα τώρα τά βραβεία «παι
δικής άρετής»,—πού μας ενδιαφέρουν 
βέβαια περισσότερο, καί πού ή ίδια ή 
’Ακαδημία, δπως είπε στήν έκθεσή του 
ό Ακαδημαϊκός κ. Νιρβάνας, τούς δίνει 
«Ιδιαίτερη σημασία»,—φέτος δένάπονε- 
μήθηκε παρά μόνο Ινα: στο μαθητή 
τού Γυμνασίου Γιάννη Βλαμόπουλο, 15 
χρονών. Τό γενναίο αύτό παιδί, στό 
Βόλο,τό Νοέμβρη τού 1926, βλέποντας 
νά κινδυνεύη στή θάλασσα ενας γέρος, 
δέν Ιδίστασε νάπέση καί, κολυμπώντας, 
νά σύρη τόν κινδυνεύοντα &ς τήν'άκτή. 
Γιά τήν καλή του αύτή πράξη ή  ’Ακα
δημία τόν βράβευσε μέ δυδ χιλιάδες 
δραχμές.

Τί αξιοζήλευτα βραβεία ! Καί μένα, 
πέρσυ, ή ’Ακαδημία μού εδωσε κάποιο: 
Βράβευσε τή μυθιστόρημά μου «Πλού
σιοι καί Φτωχοί»· Τό άνέφερε μάλιστα 
καί φέτο, γιά νά πή §τι δέν βρήκε μυ
θιστορήματα κοί διηγήματα σάν τά περ
σινά· (γιατί έκτόςάπό τό δικό μου,βρα- 
βεύθηκε πέρσυ κι’ Ιν’ άλλο, άληθινά 
θαυμάσιο βιβλίο, τά «Διηγήματα» τοΟ 
Παπαντωνίου). ’Αλλά τίτά θέλετε ! Έ - . 

•γώ θά προτιμούσα ,ϊν* βραβείο σάν αυ- 
τά.,πού πήραν ό. μικρός μαθητής τοΟ 
Βόλου, οί φτωχοί λιμενοφύλακες τού 
’Αργοστολιού ή b  καλός δάσκαλος τού 
ΙΙειραιώς · · · Μία πράξη άλτρουϊσμού, 
αύτοθυαίας, γενναίότητος — αρετής μέ 
μιά λέξη,—άξίζει περισσότερο άπό Ινα 
βιβλίο. Τό γράψιμο, δσο ωφέλιμο κΓ 
άν γίνεται κάποτε στούς άλλους, είναι 
πάντα κάτι εγωιστικό. Ό  συγγραφέας 
γράφει πρώτα πρώτα γιά δική του εδ- 
χαρίστηση. Τότε μόνο δίνει εδχαρίστη- 
ση καί στούς άλλους. ’Εκείνος δμως' 
πού άψηφά τή ζωή του γιά νά πέση 
στή θάλασσα καί νά σώση έναν ξένο, 
έναν άγνωστο πού κινδυνεύει, τό κάνει 
μόκο γΓ αδτόν, γιά τόν «πλησίον».

Ό  συγγραφέας άκόμα, δίαν γράφει, 
μπορεί νάποβλέπει καί στόν έπαινο, στό. 
βραβείο, στή δόξα. Ό  άλλος δμως οδ- 
τε φαντάζεται κάν πώς μιά ’Ακαδημία 
μπορεί νά βράβευση τήν πράξη- του.
ΓΓ αδτδ θάμουν χίλιες φορές πιό περή
φανος, — καί καθένας, στοχάζομαι, — 
άν είχα πάρει κΓ Ιγώ ένα βραβείο ά
ρετής. Αύτά είναι τά πιό ώραία, τά πιό 
τίμια, τά πιό Αξιοζήλευτα βραβεία . . .

Σάς άσπάζομαι ΦΑΙΔΩΝ

THS ΜΕΡΦ0ΓΑΑ8 Μΐ.

Η  ΝΕΛΛΗ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ Μ ΕΓΑΛΗ;
Σήμερα θάρθή ό άδερφός. Σπουδάζει 

στήν ’Αθήνα καί τις γιορτές, τά Χρι
στούγεννα, τή Λαμπρή, άφίνει τήν πρω
τεύουσα γιά νά περάση ΐίς όμορφες αδ- 
τές μέρες κοντά στούς δικούς του.

Στό σπίτι'δλοι, άπό πολύ πρωί, βρί
σκονται. σέ· μιάν άδιάκοπή κίνηση. Μπαι
νοβγαίνουν, ή μητέρα στήν κουζίνα νά 
έπιστατήση τήν μαγείρισσα, έ πατέρας 
πηγαινοέρχεται μέ ψώνια, ή μικρή δου
λίτσα μέ τή σκούπα στό χέρι, ή μεγά
λη σιγυρϊζει βιαστικά τά δωμάτια.

ΚΓ ή μικρούλα ή Νέλλη; .  ΓΩ, μ’αύ- 
τή κΓ áy είναι... Μέ τά μικρά της δά
χτυλα, Ινα μήνα τώρα, μετράει τις μέ
ρες. Τής είχαν πεϊ, πώς σ’* Ινα μήνα, 
σέ τριάντα‘ μέρες, δ Κωστάκης, έ με
γάλος άδερφός, θάτκνε κοντά τους. Μά 
ή μικρούλα ή Νέλλη δέν ήξερε νά με- 
τρήση τόσα πολλά . . .  "Ως τά δέκα, μό
νο, κατάφερνε νά φτάση, όσα τά μικρά 
της δάχτυλα, μά καί πάλι μέ τί χόπο. 
Γι’ «ύτό τής είχαν βάλει σ’ Ινα κουτί 
τριάντα πετραδάκια καί τήν είχαν μά
θει νά πετάει κάθε μέρα κΓ άπό Ιν«'

' 'Όταν θά σώνονταν δλα, έ Κωστάκης 
θάφτανε. . .  Ή μικρούλα δμως :ή Νέλ
λη δέν τούς πολυκαταλαβάίνει τούς λο
γαριασμούς αύτοός, δέν μπορεί νά τούς 
χωρέση τό μικρούλι της μυαλό. Καί συλ
λογιέται : Γιατί τάχα νά περιμένη τό
σον καιρό" νά σωθούν τά πετραδάκια πε. 
τώντας Ινα-Ινα κάθε μέρα, καί νά μήν 
τά πετάξη δλα μέ μιας, νά φτάση μιάν 
ώρα άρχήτερα κοντά τους ό καλός ό 
άδερφούλης. . .

Μά νά σήμερα πού φτάνει. Τό πρω? 
— τί νωρίς πού ξύπνησε, άπ’ τίς έφτά 
ήταν στό πόδι—πέταξε καί τό τελευταίο 
πετραδάκι τού.κουτιού. Τί χαρά!

“Ύστερα, 6 πατέρας φεύγει,, θά πάη 
στό σταθμό, μέ τό μικρό τ’ άμάξι, y¿ 
δποδεχτή τόν άδερφό. Πώς θάθελε κΓ 
ή Νέλλη νά πά-g μαζί του ! . .  Μά, ή 
μητέρα είχε πεί πώς σέ τέτοιες περι
στάσεις. οί γυναίκες μένουν στό. σπίτι. 
Αύτ|ς} . ,άμά-θ’ άκούγανε τ’ άμάξι νά 
φτάνή,· θά κατέβαιναν νά τόν υποδεχτούν 
στήν αύλή. ΚΓ ή Νέλλη δέν είναι πιά 
μικρούλα — έχει περάσει τά Ιξη, είναι 
τώρα κΓ αύτή μεγάλη, — καταλαβαίνει 
πώς Ιτσι πρέπει νά γίνη, δπως λέει ή 
μητέρα. . .

Κοντά σ’ αύτά ή Νέλλη συλλογιέται: 
θά ταιριάζη, δταν θά φτάση ό άδερφός 
της, νά πέοη στήν άγκαλιά του σάν τά 
περασμένα'χρόνια, νά τόν άφίση νά τήν 
σηκώση ψηλά, ψηλά στά χέρια του σάν 
καί τότε ποδτανε μικρούλα ; “Οχι βέ
βαια. Αύτή τή φορά, θά τού δώση μέ 
ύφος σοβαρό τό παχουλό χεράκι της, ύ
στερα θά φδν άγκαλίση σάν τούς άλ
λους γιά νά τόν φιλήση,—ούτε .λόγος
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(M í t ¿  τά Μ«ορθώΜβ^αν
τών Ά  μ£μ»χανών i£f>0)7<5püiv).

"Ελαμπε ή μέ^α σέ ξανθές 
στεριές, ·σέ ϊαφέιρένιβς 
θάλασσες. ’ Εχαιρε ή Γή ’ ■
κι’ ό "Ηλιος της άνάρια, 
ξανθός σάν κάτι τόθ BoqiS 
θ&σπ̂ σια παλληκάρια 
πού πάντα πρόσχαρα γελούν - 
καί διώχνουνε -ίίς έννοιες.
ΤοΓ. 'Αεροπόρου ό έλικας, 
τά ούράνια έσχιζε πλάτια 
κι’ υποταγμένη δόξαζε 
τόν "Ανθρωπον ή Φύση . . .
Μά νύχτωσε, κι’ αγέρωχο, 
μ' εκατομμύρια μάτια 
δέσποσε πάλι τό "Απειςο 
γιά νά μά; άπελπίση ! .  . .

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΟίνΓΕΡΜΑΑΗί

πώς ΙχεΓ ψηλώσει φέτος καί Θά μπο- 
ρέση νά τόν φτάση , . .  — Θά τόν ρωτή- 
ση γιά τό ταξίδι, -πώ; πέρασε ατό τραί- 
ϊο, άν κοιμήθηκε καλά κΓ' άλλα πολλά 
τέτοια, σάν αύτά πού ρωτού·/ οί μεγά
λοι. Μ’ άν αύτός θελήσει νά τήν σηκώ- 

■ ση στά χέρια του, νά τήν σφίξη στήν 
άγκαλιά του, νά τής γιομίση τό πρόσω
πο φιλακια; *Α, δχι, δχι δέν θά τόνά- ■ 
φίση, δέν θά τόν άφίση. Μά κΓ ό ί'διος 
άλλωςτε θά τό καταλάβη πώς ή Νέλλη 
δέν είναι πιά μικρούλα . . .  ·

** *'
'  ’Έχει χτυπήσει άτΓ ώρα μεσημέρι. 

Ή μητέρα έχει τελειώσει τις δουλειές 
κΓ είναι, βγαλμένη στό μπαλκόνι. ’Από 
κεί θά δη τ’ άμάξι νάρχεται. Καί κοντά 

' της ή Νέλλη. “Ω, πώς χτυπά ή καρδού- 
λ« της! Δέν ξεκολάει τό βλέμμα της άπ’ 
τόν δρόμο . . .

Ντίγκ, ντίγκ, ντίγκ ! . .
Τό κουδουνάκι τ’ άμαξιοΰ. Νά το πού 

προβάλλει άπ’ τήν καμπή τού δρόμου. 
Νά 0 πατέρας πού τ’ ίδηγεΐ, ό άδερφός 
δίπλα του πού τούς κουνάει τό μαντήλι, 
τούς. γνέφει μέ- τό χέρι, τούς χαμογε
λάει. . .  ‘Η καρδούλα τής Νέλλης κον
τεύει νά σπάση. Τώρα πρέπει νά τρέ- 
ξουγ στήν αύλή. Πώς'πηδάει τά σκαλιά 
ή μητέρα, σάν μικρό κοριτσάκι. Μά ή ; 
μικρούλα ή Νέλλη . .. αύτή τά κατεβαί
νει’αργά, άργά, δπως ταιριάζει σέ μιά 
σοβαρή, σάν αύτή, δεσποινίδα. Καί στό . 
μυαλό της φέρνει τή σκηνή πού'θ’ .ά 
κολουθήση. Πώς θά χαιρετήση τόν άδερ
φό, πώς 9« τόν άγκαλιάση, Μ  τόν ψ -  , 
λήση . . .  Μά νά κάτι πού δέν τδχε σκε- I 
φθεί. Πρώτα θά τόν άγκαλιάση κΓ ύ
στερα θά τό/ φιλήση ; ή πρώτα θά τόν , 
φιλήση κι’ ύστερα θά τόν άγκαλιάση ; 
Καί βασανίζει κάμποσες στιγμές τό μυα- . 
λουδάκι της, σταματισμένη στό κεφαλό
σκαλο

Μά τ’ άμάξι Ιγει πιά σταθεί, ό άδερ
φός κατέβηκε καί μιά φωνή άκοόγεται:

— Νέλλη, Νελλούλα ! . .
Καί ή Νέλλη τά χάνει στή στιγμή, 

δέν κατορθώνει νά κουνηθη, νά μιλήση. 
Καί δυδ χέρια τήν αρπάζουν, τή σηκώ- | 
νουν ψηλά, μιά άγκαλιά τήν σφίγγη 
δυνατά — μά δέν πονάει, — τό προσω- 
πάκι της γεμίζει άπό θερμή, άδερφικά , 
φιλιά . . .  .

Καί ή Νέλλη, ή μικρούλα ή Νέλλη, 
ξεχνάει — τί' γρήγορα, άλήθεια.— πώς 
είναι πιά μεγάλη . . .  |

λ»ΚΗΓ Κ. ΤΡΟΠΑΙΑΤΗε .

Ρ  Ι - ϊ  τ  Α .
7 8 ,

Τά γράμματα δέν ώφελοϊν
έάν μέ χαρακτήρα
καλό δέν συντροφεύουνε*
ετσι τά πράγματα μιλοΟν,
βγαλμένα άπό τήν πείρα,
ποι) απά,για λαθεύουνε. ί

οη ερ · '

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α
θ·  Ά λ λ ο ς  τράΛος, χ ω ρ ίς  Π ίν α κ ες  (*)

Τήν ήμέρα τής έβδομάδας αίαςδήπο- 
τε ήμερομηνίας καί οίουδήποτε έτους 
μ X., κατά τό ’Γουλιανό Ημερολόγιο, 
μπορείτε- νά τήν βρίσκετε . καί μέ τόν. 
άκόλουθο κανόνα : ’

1) Λαμβάνετε τό υπόλοιπο τής διαι- 
ρέαεως διά 28 τού Ιτους, άφού άφαι- 
ρέσετε μιά μονάδα άπό τόν άριθμό του.

2) Στό . ¿πόλοιπο τούτο προσθέτετε 
τό άκέραιο τέταρτό του, διαιρεϊτέ'χό ά
θροισμα διά 7 καί λαμβάνετε τδύπόλοιπο.

3) Στό· τελευταίο τούτο δπόλοιπο 
προσθέτετε 8λε; τις ήμέρες τών προη
γουμένων μηνών,τις μετά τήν 28η' προσ
θέτετε άκόμα καί, τήν . δοθεΐσα ήμερο- 
μηνία έλαττωμενη κατά μία μονάδα.

4) Τό τελευταίο τούτο άθροισμα διαι
ρείται διά 7 καί ·τό δπόλοιπο δείχνει 
τήν ήμέρα τής έβδομάδας.

Οί ήμερες μετρούνται ώς έξής : Σάβ
βατο 0, Κυριακή 1, Δευτέρα ,2 καί κα
θεξής. Παρασκευή 6. . . ..\ .

Παραδείγματα: '
• Ποιά ήμέρα τής εβδομάδας ήταν ή 

29 Μαΐου 1453;

'  (*) ’Ανώνυμος, μέ τήν δπογραφή «Μή πρα
κτικός», μσδ έστειλε τά περίεργο αί/ζά «Πρχ- 

. κτικό». Τό δημοσιοϋω εύχαρίστως. Οί φίλοι 
μου, όσοι Ινδιαφέρονται γΓ αύτά, —καί είναι, 
φαίνεται, πολλοί, — θά βροδν πάλι άοχολία 
καί όιασκέίασί).—Σ .  τ .  Δ . *

Τό δπόλοιπο τοΰ (1453—1—) 1452 
διά 2 8 'είναι 24, καί με τήν - προσθήκη - 
•τοΰ άκεραίου τετάρτου του 6, Ιχουμε30.
Τό δπόλόιπο τού 30 διά 7 είναι 2. “Ε
πειτα έχουμε: '

- : Υπόλοιπο . . . .  2 -
Ιανουάριος. . . . 3 · " 
Φεβρουάριος.' . . Ο1;
Μάρτιος 3-

,, , . ’Απρίλιος -. .·'■. . 2 ■.·■·■·
2 9 - 1 .  . . . ,  ,28.

“Αθροισμα . ■« 38· · .
•Τό .δπόλοιπο τού-38 διά 7 'έίνάι 3. 

“ΑραΓΓρίτη, :<·,

• Ποιά ήμέρα.τής εβδομάδας ήταν ή 
25 Μαρτίου 1821 ;

Τό δπόλοιπο τού 1820' διά 28 είναι 
0, καί μέ τήν προσθήκη τρΟ τετάρτου, 
πάλι 0. ’Ώστε : -,

.Υπόλοιπο . . . .  0 .
Ιανουάριος. >. . . 3 
Φεβρουάριος . . 0 ·■
2 5 - 1 .  .1  . . .24 "

-  ’Άθροισμα . .27
Τό δπόλοιπο τού ·,27 διά 7 είναι 3. 

“Αρα Παραίκεοήί -  ·

Ποιά ήμέρα' τής έβδομάδας ήταν ή 
. 1 ’Απριλίου 1844; ·

Τό δπόλοιπο τοΟ 1843 διά 28 είναι 
23, καί προσθέτσντες τό άκέραιο τέταρ
τό του 5, ιχουμε'28. " .· .

Τό δπόλοιπο του 28 διά 7 είναι 0, !'
. '“Ωστε ; ■ . . · ■  . < · . . , ■ ■ ■ . ·

Υπόλοιπο . . . .  0 
’Ιανουάριος . . .  3 . ί
Φεβρουάριος . .. . 1 (δϊαεκτ.)/

■ Μάρτιος..............8
I—1 · . . . : .  . . 0· Ί

Άθροισμα . . 7 · - .. ';
Τό δπόλοιπο'τοΰ 7 διά 7 είναι 0. 

Άρα Σάββατο.' '' ,
Σ η μ. -  Οί διαφορές τών ήμερώγ τών 

δύο 'Ημερολογίων είναι:
. 1582—28 Φεβρ.ν 1700 ήμέρες 10

Άπό τότε Ιώς ·» .' * Γ800 . » '.,11
» * ,  » » » 1900 » λ  12
» » » » » 2100- » 1 3

. Ο .ΜΗ Π Ρ Α Κ Τ ΙΚ Ο Σ  .

Í te e ¿ !^ = = = = = = = = = = = ?= = :==

Ά λ'6 τό  έβχόμενο φυλλάδιο άρχιζεϊ  σ εή  «ΔίάπΧααι» k

O  y F y S Ó K f l P A B O t . '  i' j
Τ Ο  Κ Ρ Υ Π Τ Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α  Τ Ο Υ  Θ Η Σ Α Υ Ρ Ο Υ   ̂ :

Τ ά  π ε ρ ί φ η μ ο  μ υ θ ισ τ ό ρ η μ α  τ ο ν  EDGARD ΡΟ Ε
Μέ θ α υ μ ά α ιε ξ  ε ικ ό ν ε ς .
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ΣΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

Βαρύ κι’ αργό τό λβωίρορβΐο 
πάνω στήν άσφαλτο κυλήί. .  . 
Κίνηση γύρω, μβγτλβίο !
Κι’ ό ουρανός όλόφωτος γβλρ,.
Στάση . . . Δυό βγαίνουν. Ένας 

[μπαίνει, 
χοντρός, πελώριος’ πρρχωρβί’ 
θέση καμμιά' στήν άκρη μένει 
μέ δυσφορία φανερή . . .
Άλλοι μιλούν, άλλοι διαβάζουν. 
Γύρω χαζεύουν μερικοί.
'Αλλοι ξεχνιώνταικαι ρεμβάζουν, 
καί φαίνονται άλλοι βιαστικοί...
Ενός μικρούλη σκανδαλιάρη 
άστεία όψώνεται ή φωνή' 
μορφάζει, λέει καί σουλατσάρει 
κΓ δλον; κοιτάει μ’ επιμονή . , .
Κ* εμένα, πού άχαρη ή ψυχ,ή μού 
κάτι γυρεύει νά «ι’κρρανθή,

, τό χαμογέλιο στή μορφή μου 
αθθόρμητο πιά ξανανθδΐ.
Τρέχουμε. 'Απ’ όξω — ιδές παι

γνίδι !— 
περνούνε εικόνες κινητές . . .
Κ’ ήθελα τούτο τά ταξίδι * 
νά μήν ¿τελείωνε ποτές 1 . .

Πήχασος
·$>«·

ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΑ

Δέν.παθαίνουν, λοιπόν, ψύξη 
τώρα τό χειμώνα μονάχα έκεϊνα 
πού έχουν ψυχή'κινδυνεύουν καί 
τ’ άψύχα. Θά μοΰ πήτε άμεσους 
γιά τό νερό.,. Έ ,  αύτό δέν τόχα 
στό νού μου, σάν άρχιζα Ιτοι; 
Έπειτα αύτό τό νερό -πού πα- 
γώνει, τδ χιόνι, πού βάφει ή 
πιότερο ξεβάφει τά βουνά καί τούς 
κάμπους, γίνεται κι’ .ή-άφορμή 
τής ψύξης όλων.

Έπαθε άπό ψύξη, άλλά μή 
φοβάστε, δέν πέθανε* με λίγη 
ζεσταριά ξανάρθε στά πρώτα του 
ΚΓ αύτό ήταν, τό ρολογάκι μου, 
ό αχώριστος σύντροφός μου, πού 
ρυθμίζει τή ζωή μου. τις μέρες 
τής δουλειάς  ̂ πού ξεκουράζεται 
άμα ξένοιαστη άφίνω τις ώρες 
μου νά κυλοϊν χωρίς νά τις λο
γιάζω. Τό βρήκα/ μιά. πρωϊνή 
σταματημένο. Τδχα κουρντίσει 
άποβραδίς, μά τό πρωΐ, σάν ξύ
πνησα, δέν άκαυσα σάν άλλες 
φορές τήν καρδούλα του νά χτυ
πά, —τή μηχανή του ήθελα νά πώ.

Έξω  φυσούσε άγριος βοριάς, 
Τά κλαδιά τών δέντρων συμπλέ- 
κουνταν, όπως σέ στιγμές άπό- 
γνώσης συναδελ^ώνονται κι’ ο.ί 
άνθρωποι, κι' ό ιχλιος δέ φαινό
ταν πουθενά. Περπάτημα στρα
τολάτη δέν τάρασσε τη μοναξια 
•ιοί δρόμου, ενώ έγώ μόνη βρισκό
μουνα' στό σπίτι. Τό γατί μοδ 
νιαούριζε έπίμονα, σά νά πεινού
σε. Γιά πρωι τάχα ή γιά μεση
μέρι ;

'Ετοιμάστηκα γρήγορα, πέρασα 
στό χέρι τό ρολόι μόυ καί πήγα 
στό σκολειά. Βρήκα κατάκλειστα 
παράθυρα καί πόρτες, καί μιά πα

γωνιά πού περνούσε ώς τά κόκ- 
καλα. Καί πάλι Αναρωτιόμουν, 
πρωί νδταν ή μεσημέρι; ΚΓ ε
πειδή ήταν τό πρώτο, άργησα 
πολύ νά βεβαιωθώ.

Έπειτα άπ’ αύτή τήν περιπέ
τεια, πλησίασα πάλι τό ρολόι στ’ 
αύτί μου.Κάτω άπό τά ζεστά ρού
χα «αί τή ζεστασιά τού κορμιού, 
ξανάρθε στις αίσθήσεις του. Νό
μισα πώς ή ίδια ή καρδιά μου, 
ποδχε σταματήσει, ξανάρχισε νά 
χτυπά.

Ή , δέ θά τ’ άφήσω πιά στό 
τραπέζι μου με τόση παγωνιά' 
θά τό βάζω κάτω .άπό τό μαξι
λάρι μου, δπως τδκανα άλλη

’Αφού λοιπόν ή εγκατάλειψη 
κάνει τόσο νά ύποφέρουν τ’ ά
ψυχα, πόσο πόνο θά νοιώθουν 
στήν έρμιά δσα έχουν ψυχή . . .

Μαγεμένη Ρεματιά
■*»· /

ΕΝΩ ΚΟΙΜΑΤΑΙ

Μέσα στά λευκά σεντονάκια 
σου, κοιμάσαι, μικρό αγγελούδι 
καί γύρω άπ’ τό γλυκό προσωπά- 
κι σου, ένα στεφάνι άπό χρυσά 
μαλλάκια, άταχτα ριγμένα, στο
λίζει τό κεφαλάκι σου, ενώ ένα 
άθώο χαμόγελό άνθεΐ στό. αμέ
ριμνο σου προσαίπάκι.

Ναι! είσαι αμέριμνο, έχεις αυ
τό τό χάρισμα πού σοΟ δίνει ή 
ήλικία σου, είσαι αμέριμνο ! Καί 
ομως δέν είσαι πάντα έτσι. Λίγη 
ώρα πριν, τό μουτράκι σου σκο
τείνιασε, θυμήθηκες τά χάδια τή; 
μαννούλας σου, πού δέν μπορείς 
πιά νά τά χαρής, δπως τό που
λάκι πού χάνει.τή φωλιά του.

Πόσο μέ θλίβει ό πόνος σου, 
καϊμένο πλασματάκι! Πόσο ήθε
λα νά σ’ Ικανα νά νοιώθης μό
νο τή χαρά καί νά μή βλέπω δυό 
μικρά μαργαριτάρια νά λάμπουν 
στά ματάκια σου 1 . .  Ά , ναί! εί
σαι πιό χαρούμενο, δταν σέ περ
νώ μαζί μου στήν εξοχή τήν άν- 
θοστόλιστη, καί κάνουμε μικρού- 
λια μπουκετάκια.

Χαίρουμαι τότε νά βλέπω τά 
μικρά λακκάκια πού στολίζουνε 
τό προσωπάκι σου, .ένω τά μαρ
γαριτάρια μεταφέρονται στό ώ 
ραίο κοράλινο κουτάκί,-πού μι
σανοίγει με τό χαμόγελο.

Μ’ άρέσειν’ άκούω τή φωνού- 
λα σου, γλυκειά σάν κελάδημα, 
νά μού λέει πώς είσαι εύχσρι- 
στημένη, καί νά σέ βλέπω νά πα- 
ρατφς τήν κούκλα σου, στά χορ
τάρια, γιά νάρθης· νά μ’ άγκα- 
λιάσης, νά μέ φιλήσης καί νά 
μου πής ένα μικροόλι ευχαριστώ, 
κάνοντας τό στοματάκι σου ό
πως τά πουλάκια πού περιμένουν 
τό φαγάκι τους.

Δεν μπορώ παρά νά σ' εΰχα- 
ριστάω, μικρό όγγελούδι μου. 
Σ' αγαπώ τόσο πολύ, πού δέθά- 
θελα νά μείνω μιά ώρα μακρυά 
σου. Άφησέ με νά φιλήσω τις 
ξανθές μπουκλίτσες σου.

’Αγκάθι

ΕΝΑΣ ΖΗΤΙΑΝΟΣ

Τό πρωί στις 8 έφυγα άπό τό 
σπίτι μου, δπως πάντα γιά.τό 
σχολειό. Έκανε κρύο διαβολε
μένο. Κάπου-κάπου νιφάδες άπό 
χιόνι έπεφταν άπάνω στό βαρύ 
παλτό μου, έγώ δμως δέν 'ένοιω- 
Οα σχεδόν διολου τό κρύο. Πέ
ρασα άπό τή γωνιά, πού συχνά 
έβλεπα ένα ζητιάνο. 'Ηταν εκεί 
οπως πάντα. Κατακίτρινος άπ’ τό 
κρύο, καθισμένος ανάμεσα σέ 
δυό πέτρες, προσπαθούσε τού κά
κου νά βρή ζεστασιά στά κουρέ
λια του, Είχε απλωμένο τό λε
ρωμένο κούκο του άδειο' τό κε
φάλι του τό είχε ξεσκέπαστο στόν 
άέρα'καί στά χιόνια-

Περίμενε άδικα τόν εύσπλα
χνο διαβάτη πού θά τόν Ελεούσε.

Ποτέ του δέν ζητούσε Ελεημο
σύνη, μόνο κοίταζε τούς διαβά
τες μ’ ενα βλειιμα γιομάτο πόνο. 
Ώ , πόσα δέν ελεγεαύτότό βλέμ
μα του ! . .

Μόνο δταν τοΰ δώσεις καμμιά 
δεκάρα, σ' εύχαριοτεΧ φέρνοντας 
τό χέρι στό κούτελο, κι’ άπό μέ
σα του μόλις άκσύγεται ενα βρα
χνιασμένο «εύχαριστώ»,ούτε 
εύχες ούτε τίποτα.

Δέν ξέρω γιατί τόν έχω συμ
παθήσει αύτόντόν άνθρωπο.’ Ε
χει κάτι Αρχοντικό άπάνω του. 
Καί φαίνεται πώς ξέρει καί γράμ
ματα, γιατί τόν είδα μιά μέρα 
νά διαβάζει μιά παλιά έφημερί- 
δα. Ποιός ξέρει τί θά ήταν κΓ 
αύτδς μιά φορά,—ποιός ξέρει τί 
τραγωδία θά έχει παιχτεί στή 
ζωή του.

Μά καί πόσα άλλα δυστυχισμέ
νο πλάσματα σάν κΓ αυτόν υ
πάρχουν στόν κόσμο ! . .

Μαΐμοϋ τοΰ Κοιλέττη
4®

ΔΥΣΤΥΧΙΣΜΕΝΗ ΨΥΧΟΥΛΑ

Τήν πρώτόειδα μέσα στό χιόνι 
ένα πρωί. Τά ώραία χρώματά 
της δυσκολευόταν κανείς νά τά 
διακρίνη . . . Ό  κόσμος περνού
σε βιαστικός άπό μπρός της χω
ρίς νά τής δίνει καμμιά προσο
χή, καί αύτή μέ πολλή δυσκολία 
κούναγε τδνα της φτερό—σά νά 
ζητούσε βοήθεια.—Άδικα δμως, 
γιατί ούτε κάν τήν κοίταζε κα
νείς. Περπατούσα βιαστική καί 
δέν,έσκυψα, μολονότι τήν είχα 
άντίληφθεΐ.'Ετρεχα γιά νά προ- 
φθάσω τό μάθημα πριν κτυπήση 
τό κουδούνι. Δέν πρόσεξα πολύ 
στό μάθημα, γιατί ή σκέψη μου 
πετούσε στή δυστυχισμένη πετα- 
λουδίτσα. Άραγε θά τήν βρώ έ
κεΐ ή μήπως θά^ήν έχουν πάρει;

Τέτοιες πολλές σκέψες έκανα, 
ώσπου Επιτέλους ήρθε ή ώρα νά 
σχολάσουμε. ’Από τις πρώτες 
βρίσκομαι στό δρόμο... Έτρεχα 
νά τήν βρώ.

Τό χιόνι σέ κείνη τή μεριά εί
χε λυώσει, καί είδα... τήν ώραία 
μου πεταλουδίτσα άκίνητη— δέν 
κούναγε πιά οΰτε τδνα της φτε
ρό,— νεκρή. Δυό χοντρά δάκρυα 
κυλίσανε τότε άπό τά μάτια μου.

Ά χ  ! γιατί νά μή σέ σηκώσω, 
άθώο μου πλασματάκι, τό πρωΐ, 

νά σέ βάλω στόν ήλιο ; Ίσως ή

ζέστη νά σέ ζωογονούσε. .
Καί τώρα πιά πού σέ βλέε 

νεκρή μέσα στις σελίδες τοϊ 
βλίου μου, ή συνείδησή μου 
μάφίνει νά ήαυχάσω.

Έφυγες, ή δυστυχισμένη« 
μικρή ψυχούλα πέταξε μακρι 
άπό δώ, σ’ έναν άλλο ώραίο, 
στό κόσμο. Άλλά πώς θά πό» 
σες, ώς πού νά πεθάνης, μέα 
στήν παγωνιά καί στό κρύο I 

Ροζέικ

ΜΑΝΝΟΥΛΑ ΜΟΥ!
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Ό  ούρανός εχει πάρει τό μουν 
τό χρώμα, πού δίνουν τά βιφ 
φορτωμένα ούννεφα πού τόν 
χουν κατακλύσει, ειοιμα νά ξι 
σπάσουν σέ μιά δυνατή μπάρα 

Τώρα ό άέρας λυσσομανάπ- 
προμήνυμα τής μπόρας πού «άι 
κώνει— καί κάνει τά παραθύρι 'Θ011 I1 
φύλλα νά τρίζουν πένθιμα.

Σ’ ενα ,άπόμερο φτωχόσπιτά 
Ενα λυχναράκι Αγωνίζεται νά φο| 
τίση κάποιο, κρεβάτι πού ά» 
νω του — μέρες τώρα — κοίτΐΜ, 
μισοπεθαμένο τό κορμί μιας μάν
νας. Τρία μ ικρά παιδάκια, γύρα 
του, κλαΐνε τή μάννα τους 
φεύγει. .  . ΚΓ ή μάννα άνοί-μ 
ποΰ καί που τά κομμένα άπ’ ώ 
πυρετό μάτια της καί βλέπονα; 
τή δυστυχία νά χορεύη χαιρέιι 
κα, τής ξεφεύγει μ’ άφθαστο«· 
νο ενα βαθύ «άχ I» πού μαιί· 
νει κάθε ψυχή . . ,

Γιά μιά στιγμή άκούγετ’ ?μ 
κεραυνός κΓ άμέσως δ λυσσασιέ 
νος βοριάς άνοίγει τό παρά&ν 
ρο καί μανιασμένος σβύνειέ 
λυχνάρι.

Μ’ αύτός δέν ήταν βοριάς 
ταν ξωτικό !

ΤΗταν ό ϊδιος ό Χάρος, γκπ 
τήν ίδια στιγμήΙσβυσε κι’.ή ψ> 
χή τής· μάννας.

Σέ μιά άστραπή ενα διαμονι 
λαμπυρίζει στά,νεκρό μάτια ιί[ 
μάννας— τό στερνό δάκρυ — *ί 
άκούγονται σπαραχτικές «ρον 
γές: «Μανούλα μου !»

Μοοχάτ&ια
ΑΠΟ ΤΑ ·ΑΙ&»Α

'ΤΘΤοτός κΓ ό Κοκός κάνθέν 
πόν περίπατό τους ατόΐ Κήπο.

—■Κοίταξε τά άνθη, .τί ώραία 
,αού είναι κι’ εΰώδη !

'— Τ’ άνθη πά βλέπω .. . ’ Αλ
λά τό ιβώ&ι ;

i ' Μ ά ϊμ ο ΰ  τ ο ΰ  Κτολέττη

— Έ , πώς τά πας, Νίκό, στό 
'· ̂ χολ&ίο,;

-  Τί νά σου πώ 1 Παντού τό 
Βιο-είναι. Καί στό σχολείο ξύ-

στό σπίτι ξύλο.
Μ έγαλοοχολίτης

ΤΑ ΜΑΓΙΚΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ

'0  Μπαμπάς:— Πάλι δέν κό- 
φει τό ξουράφι μου Χτες τό 
άιΐόνισα . · .

”0 Τοτός:··—Περίεργο ! Πρω- 
πέιερο πού έξυσα τά μολύβια 

αυτά, εκοβε λαμπρά 1 
Γελαστή Κουκλίτσα

Η Λ ΙΟ ΓΡΑ Φ ΙΑ  T B S  «AlAliAAÏEIB»

Ή  σκηνή, ή μάλλον οί ωη 
νές, ατό Υποδηματοποιείο.

Α ' πελάτισσα« — Καλά είναι 
αότά τά παπούτσια, μόνό πού μ 
σφίγγουν λιγάκι . .

‘Ο τοαγγάρης:— Μή φοβάβιι, 
δέν πειράζει, πάντα θάνοίξονι 
λίγο μέ τό περπάτημα,

Β ’ πελάτισσα«—Κρίμα ! AM 
•τά παπούτσια μάρέσοόν, άλϊό 
μού έρχονται λίγο μεγάλα . . .

Ό  τσαγγάρηςι— Δεν πειράζβι, 
κυρία. Πάντα τά παπούτοιο 
μπαίνουν λίγο. ’Άν βραχούν μά 
λίστα, θά σάς έρθουν καί στενά 

Γ '  πελάτισσα«— Ά , μπράβο! 
αυτό τά παπούτσια μόΰρχονιαι 
πολύ καλά στό πόδι. Φτάνει μό
νο νά μήν ανοίξουν . . .

Ό  ίσα/)'ά ι̂ης: — Μή φοβάστι, 
κβρία. Σάς τά δίνω μ' έγγυηοη. 
Δέν θά μεταβληθούν καθόλο«. 
Τά παπούτσια τού μαγαζιού μ» 
ούτε άνοίγουν ούτε μπαίνον» 
ποτέ 1 Χρυνο&ή$0(

αι, 4 2  οδός ΡνρίΤΐίδον 
τήν 1  ̂Απρίλιον 1928  

ΑΝ καί σάς γράφω σήμερα ΙΙρω- 
•ωπριλιά, δέν ΐά σδς πώ όμως κα- 
νένι ψέμμα ... . Άπό τό ερχόμενο 
κμίλλίδιο, ώρισμέ»ως, αρχίζει ό 
«ίροσοκάραδος» τοΰ ϋόε. Τώρα Ε
τοιμάζονται κι’ οί εικόνες τής 38ης 
 ̂Αοριακής. Ώστε-κΓ αύτή θα τήν 

•Έχετε γρήγορα καί, μπορώ νά σδς 
*δ, Βά είναι μιά «Κυριακή» πού 
ΐίφήση Εποχή . . . 

ψ Κι’ εγώ, “Ανονβί, σκάφθηκα 
Γ· -πολλές φορές δτι ταγόρια Επρεπε 
ί νίχοον άραενικά ψευδώνυμα καί τά 

■ωρίτοια θηλυκά, ώστε νά ξέρη κα- 
γίίς, χωρίς νά προοτρΕχή στις Έγ- 
τφίοείς, σε ποτό φύλο άνήκει κάθε 
Λαπλασόποολσ. Άλλά ή Εφαρμογή 
έΐταν δύσκολη. Πρώτο, γιατί είναι 
οιή γλώσσα,μας καί τά οόδέτερα. 
Δύιέ ποιά Επρεπε νά τά παίρνουν, 
τέγίρια ή, τά κορίτσια ; Έπειτα 
τίφηρήμβνα, πο® είναι μέν θηλυ
κά, άλλά εκφράζουν Ιδέες άπό τις 
όεοίες άδικο θάταν νάποκλεισθβΰν 
τίγόρια. ΓΓ αύτοός τούς λόγους 
«θίνας είναι Ελεύθερος νά παίρνη 
δποιου γένους ψευδώνυμο θέλει. — 
Μπορείς νά μου στβίλης καμμιά 
μετάφραση άπό κείνο τό βιβλίο, νά 
τήν ίδώ καί νά σοΟ πώ.

Φαντάζομαι, 'Αφροδίτη τής 
Μήλον, πόσο αγαπούσες τήν κα
λή σου-γιαγιά καί πόσο βαθιά έ
νοιωσες αυτό τό πρώτο πένθος τής 
ζωής οοο. ΣοΟ στέλνω τά πιό θερ
μά μου συλλυπητήρια καί σοδ εδ- 
,χομαι νάργήσφς πολύ νά αίσθανθής 
άλλο. Φυσικά, δ'Εν μπορεί νά ζοδν 
αιώνια Εκείνοι πού άγαποούμε' άς 
τούς χάνομε τούλάχιστο όσο γίνε
ται άργότερα, κΓ άς κάνουμε τά 
χρόνοι τους,, κΓ 2ς Εχουμε τήν εί· 
χή τους , ·. , Καί, τώρα πού είμαι 
Μεκάσέλιδη, μπορείτε νά' μοδ 
«έλνετε όσα κομμάτια θέλετε γιά 
ιή Σελίδα Συνεργασίας. Ένας μό
νος περιορισμός ύπάρχειί κάθε κομ
μάτι νά μήνδπερβαίνη τή μιά οτή- 
λη. Λεν αποκλείω βέβαια καί. τά 
Εκτενέστερα, δταν·. είναι ώραία’ 
-άλλά τά δημοσιεύω μέ δυεκολία.

Τά μικρ|ότ*ρα τά πρστ ψω’ι/̂ θΕ- 
•κάνουν τή Σελίδα ποικίλη ’ . αΐ χ̂. 
νας Επομένως Εχει σομφίρο ν, 
νη όσο τό δυνατό μικρότερα . 
μάτια. . >

Άδικα «φοβόσουν, ΙΑυριέίλα,χίο. 
τί κάθε ίλλσπαρά «άνόητο» βρήκα 
τό πρώτο σου γράμμα. Καί τώραπσό 
πήρες «τό βάπτισμα τοδ-πυρός».— 
δπως λένε γιά. κείνους πού πρωτο- 
βγαίνουν στόν πόλεμο,—γράφ* μΟ*> 
συχνά. Γιά τά κομμάτι σου θά ΟοΆ 
πώ δταν ελθη ή σειρά του νά τό 
διαβάσω. 'Δηλαδή μπορεί νά μή„ 
σοΰ πώ καί τίποτα, γιατί άν είναι 
καλό, θά τό ίδής τυπωμένο.

Τάσο Άτϊανασιάδη, σ’.εύχαρι- 
στώ γιά δσα γράφεις. Διάβασα τό 
διήγημά σου κι’ είδα πώς πραγμα- 
τικώς Εχεις ταλέντο. Άγουρο· όμως 
άκόμη. Μόνο γιά τή Σελίδα, θά 
μπορούσες νά στέλνης,.—μικρότερα 
εννοείται,— ®ν ήσουν συνδρομητής 
μέ ψευδώνυμο. Ή Σ. Σ. Σ., βλέ
πεις, είναι Αποκλειστικό προνόμιο- 
τών συνδρομητών.

Έγιναν δλα όπως τά ήθελες, 
Κνρά-Κνραλίνα, καί πιστεύω νά 
είσαι ευχαριστημένη. Χαίρω πολύ 
ποΰ. χάρις στά πιοανλί, ή ΛΓεμα- 
λη ‘Ελλάς Εγινε ή καλύτερη πνευ
ματική σου φίλη. Φαντάζομαι τί 
μεγάλη θά είναι ή άμοιβαία σας 
ευχαρίστηση άπό τά ώραία γράμ
ματα πού άλλάζετε συχνά. .Όσο 
γιά τή γλώσσα, δέν βλέπω νά τήν 
ξέχασες καθόλου στή Γαλλία. Τώ
ρα περιμένω τάλλο σου κομμάτι, 
τό πιό χαρούμενο, καί τό γράμμα 
μέ τίς Εντυπώσεις σου άπό τά φυλ
λάδια τού 1929.

Ή Τελέοιλλα μού γράφει: «Ό 
μπαμπάς μου παίρνει Νέα Εστία, 
δ άδελφός μου ’Εγκυκλοπαίδεια κι’ 
έγώ Ισένα. Δέν είναι ώραία ;» Μά 
βέβαια πού δέν -μπορούσε νά γίνη 
καλύτερη εκλογή ! Ή ίδια μού ά- 
ναγγέλει δτι τά τετράδια τών Μ. 
Μυστικών της Εγιναν πιά πενήντα 
—πολύ καλός άριθμός! — δτι έχει 
άκόμη καί τριάντα κάρτες άπό Δια- 
πλασάπουλα, καί δτι Εδωσε νά τής 
δέσουν τούς τρεις τόμους μου πού 
Εχει ώς τώρα. Καί κάτι πού μ’ ευ
χαρίστησε ιδιαιτέρως : οί εκεί νέες 
συνδρομήτρως είναι ε̂νθουσιασμένες 
μαζί μου. Άλλά .ήταν δυνατό νδ 
μήν είναι,— προσθέτει ή καλή μου 
ΤεΜοιλλα, — μέ τά τόσα ώραία 
πράγματα πού δημοσιεύω ; . .

Τό Τσιμπούρι, ή νέα μου φίλη, 
μέ λαβαίνει κάθε Δευτέρα μεσημέρι 
(τότεφθάνω στήν πόλη της.) Γυρί
ζοντας άπό τό σχολειό,—πάει στήν 
Γ’ Γυμνασίου—μέ βρίσκει νά τήν πε
ριμένω. Τήν περιμένει, έννοείται, 
και τό τραπέζι στρωμένο.Άλλά δέν 
κάθεται νά φάη,— κΓ άς τή φωνά- 
ζή ή μαμμά.,— άν δέν ρίξη πρώτα 
μιά ματιά στήν Αλληλογραφία καί 
στήν Αθηναϊκή Επιστολή. Ίστερα 
τρώει βιαστικά, γιά νά μέ ξαναπά- 
ρη, καί τότε νά μέ διαβάση δλη. 
Τήν ίδια άγάπη μού Εχει κΓ δ μι
κρότερος άδελφός τής. Μά κι’ ή 
μικρούλα της αδελφή διαβάζει μέ 
πολύ ενδιαφέρον τό «θηριοτροφείο»· 
καί μάλιστα τόσο στενοχωρέθηκε 
τότε πού δέν πήγαιναν παιδιά γιά 
ν’ άρχίση ή παράστασή, ώστε τής 
ήλθε νά πάη αύτή μ’ δλες της τίς 
φίλες I , . Αύτά μού γράφει σ’ Ενα

t

χαριτωμένο γραμματάκι τό Tet- 
μπούρ »·

Τόν βρήκες τό λύκο, Μαγιάτι
κη Αύρα, καί θά πώ έκ μέρους σου 
ένα μεγάλο μπράβο στά #ώβ Μά- 
δη γιά τήν ώραία του Μαγική Ει
κόνα. Αφού τώρα, Εχεις τόσα μα- 
ήματα, άφησε καλύτερα νά μου 

ίλης κομμάτια γιά τή Σελίδα 
-αΰσεις.Δέν είναι κιόλαςμακριά.

καν, τά Ελαβα δλα", ώραιό- 
> ’ ευχαριστώ πολύ.. Δέν ξε-

mm, m  -.ιατί gjv είμαι τόσο εϊ- 
ρυ». -χαΧΑ, γ -,χυώνυμες σύγχρονες 
Βική ατίφ rtv --ιγραφικής' νομίζω 

τής 2λ. •κή τεχνοτροπία 
δμως ®w ή, κυβιόΚ ηπ[0ς τή λες, 
—ή ·#σ>ο·τρ·σπί® ·. καμμιά. . . 
κΓ ίσως bfv. σχέση μέ, ^ ςαΰ .ά-  
βλάβοχ τού μϋαλοΟ,—είναιι. ■ .-j
δε τού' Φσΰτουρισμι®- θά άπό 
’Ελεν&έριο Ρουασάκη ό τ ι  . 
πολλές.'δοκιμές πού Εκαμες, βρή 
κες τόν ΪΚνακά του αλάθητο, καί 
τόν συγχαίρεις.
• Μέ μεγάλη χαρά ώναγγέλλ» τούς 

άρραβώνες τής άγαπημέννκ μόυ ψι
λής ΧρυσομαΧλούοας τα>γ Σφα- 
Κίών (Μαρίκας’ Α. Βουρδουμπάκι, 
0X0, Ηράκλειο τής Κρήτης) μέ τόν 
κ. Βελ. Φρερη, τηλεγραφ-χτή εκεί 
κΓ Εναν άπό ■ τούς πιό γνωστούς 
καί καλούς νέους δι,ηγηματογρά- 
φους. Στέλνω̂  τίς πιό θερμές μου 
εύχές κΓ είμαι βέβαιη πώς ή πα
λιά’μου φίλη, δπως μού τό γράφει 
κιόλα, δέν θά μέ ξεχάσή καί στήν 
καινούρια της ζωή . . .

Διαβιβάζω, Νάρκισσε, τά «Ανε
πιφύλακτα» συγχαρητήριά σου στόν 
ΈΧ. Ρουασάχη καί συμμερίζομαι, 
έπίσης Ανεπιφύλακτα, τήν ιδέα σου 
γιά τή Μεγάλη ‘Ελλάδα, που ά
πό καιρό Επρεπε νά είναι τακτική 
μου συνεργάτριά—Εχει δλα τά προ
σόντα !— άλλά πού άπό μετριοφρο
σύνη βέβαια, μού στέλνει τόσο σπά
νια καί γιά τή Σελίδα. Γιά τό ζή
τημα τώρα τή< .γραφής τής,Έλληνι- 
,κήςμέ λατινικούς χαρακτήρες· δέν έ- 
διάόασα αύτό τό άρθρο τού κ. Φι- 
λήντα, ξέρω δμως δτι πολλοί τό 
επρότειναν κατά καιραύς. θά ήταν 
βέβαια πολύ πρακτικός ή γλώσαμ 
μας, τόσο άπρόσιτη τώρα, θά γινό- 
τάν πιό προσιτή, πιό γνώριμη στήν 
εύρωπαϊκή οικογένεια' (γιά τόν ί
διο λόγο, βλέπεις; κΓ οι Γερμανοί 
άφησαν σχεδόν τά γοτθικά τους, κΓ 
Οί Τάπωνες, κι’ OÍ "ECpatOt, κι" οί 
Τούρκοι'τελευταία, παραδέχθηκαν 
τό λατινικό Αλφάβητο') γιά μδς δ
μως προσκρούει σέ πολλά καί εί
ναι ανεφάρμοστο. Γι’ αύτό κάθε 
συζήτησή μού φαίνεται περιττή.

ΊΙολύ μ’ εύχαρίστησε το πρώτο 
σου γράμμα, Εαραμπαμπα, κι 
ελπίζω τώρα νά μοδ γράφης συχνά. 
Είδα μέ μεγάλη χαρά καί περηφά- 
νεια πώς δλα τά εκεί Διαπλασό- 
πουλα Αρίστευσαν στούςδιαγωνισμούς 
τού Γυμνασίου. Ό μπαμπάς σου εί
πε καλά: Εκείνο τόν καιρό οί συν- 
δρομηταί μου φορούσαν Ενα διακρι
τικό σήμα, πού σκέπτομαι νά τό 
άνασυστήσω.

ΙΙεριπλοχάς, Ξυπνοπούλι, 
Φλοίσβε, ΘΑχετε Απάντηση στό έρ- 
χόμενο.

Ώρκίκς Έ«ιβΤβλίί5 μοδ Εστει
λαν αύτήν τήν Εβδομάδα κΓοίέξής: 
Δάουρα καί Μήδεια, Ούράνιον 
■Τύξον, Χρυααετός, Κνχλαμιά,

5AIA3S__________ ,

Φεοδ Μάδης, Μνρόλονστη, Ά - 
φρισμένο Κϋμα, Άγιούλι (συμ
φωνώ) καί Κρυφή ’Αγάπη.—Στό 
Ερχόμενο έπίσης θά τούς Απαντήσω.

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΊΈΥΜΚΥΜβίί
Οδδέν φίυδώνυμον ένχρίνίτκι ή 4νβ- 

νεοστοιι, άν δέν αυνοΔενεται ό»ό ιοΰ δί- καιώμχτας 4ρ. ΙΟ. — Τ* έν«<μ·νίρ«νρ Λ 4νανεονμενκ Ιονύονν μέχρι τΛ? 3β Νο»μ- 
ίρ ίβ ιι λ  0 2 9 .  'Ο σ ο ι ουνοδ«νρνν«.ι 4πδ Α , 
ένήεονν εις άγάρια χ«ί δ®* δεδ Κ, είς ηρ-
ρ ίτρ ια .

Νέα *Κβυέώνομα :
Σοφιστής, ά. (ΣΙΛΣ). ’Ελευθε
ρία Ελλήνων, κ. (ΚΒ). Πριγ- 
χίπισσα τής Σοκολάτας, κ. (ΖΡ). 
Δούκιααα τών Σάλωνων,κ. (ΜΚ). 
Κλαμμένο Βιολί, κ. (ΕΜ). Μα
γική Νυχτιά, κ. (ΕΓ). Μποΰμπη, 
ά. (ΦΠ). Τίςι-Λίρι, ά. (ΣΚ.-
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Π Α Ρ Α Κ Α Λ Ο Τ Ν  TA I
'■υνδρομηταί μου, $ταν 

ArfrV *  σ υ ν ί^οβή ttôv, r à  
Ti,y áMÍ<r«í,
%ω ρΙς ν ά μ Ι . ,π ο Ι άχ λ γ νε11  
U v  Η ά η ο ν * α Ι  ι ά ψ δ ο ν * *  
τά υ π ε ν θ υ μ ίζ ω  0ν, 
να Ιδιαιτέρως· Ή  
Ανανέωση tijç σννδρο/1̂  ̂
εΐναι τό πρώτιστον 
τοΰ καλοϋ αυνδρομητον,

Η ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ
^ v v w »vv—Wgm m m essm

Ή  Διάπλασι; άοπάζβται τούς 
φίλους της : Άκούρδιοτο Ρολόι
(Εχει καλώς· περαστικά τού αδελ
φού σου’ ναί, βίς τήν 6π’ άριθ. 208 
Πυραμίδα τού 14ου φυλλαδίου, πα-, 
ρελείφθη τό σημείωμα δτι οί σταυ
ροί καθέτως Αποτελούν κράτος τής 
Άβίας* Αλλά μαντεύεται - τόσο εύ
κολα !) Κόρην τών ’Αθηνών (τδ 
κομμάτι σου εκείνο νά χώρισα στά 
δυό γιατί ήταν πολύ μεγάλο' βέ
βαια ή ιδέα σου· φαίνεται καλύτερα 
άπό τόόεότερο μερος’.δέν παραδέχο
μαι δμως δτι τό πρώτο «3έν Ελεγε 
τίποτα»’ Ελεγε πολλά, καί στεκό
ταν καί μονάχο του)’ «5*eeloôf·· 
χην Μιχρούλαν (σόύ ένεκρΕθη’ δ 
κ. 3 . ‘εύχαριστεί πολύ τό μπαμπά 
σου' δ Άνανίας, λέει, ότι ποτέ τού 
δέν Εγινε κίτρινος . πιερρότος καί 
απορεί πώς τόν είδες στόν ύπνο. 
σου μέ τέτοιο μασκάρεμα!) Νικό
λαον Κ . Χριστοδούλου (γιά νά 
σοδ Εγκρίνω ψευδώνυμο, Επρεπε νά 
στείλης μαζί. καί 10 δραχμές’ γιά 
τήν «Κυριακή» δέν δέχομαι πιά Α
νέκδοτα, γιατί πέρασε πρό πολλοδ 
ή προθεσμία' ούτε .διηγήματα γιά 
τή Σελίδα χωρίς ψευδώνυμο') Ρα-, 
σπουτΐν (ευχαριστώ πολύ, άλλά. δ 
θίασος τοΰ Πανάγαρ.η δέν μένει πο
λύ στήν πόλη σας κΓ δ Λήμης δέν. 
κάνει περιγραφή’) Μικρομέγαλη* 
καί Παπαρούναν (ή : παραγγελία 
σας, είδατε, έξετελήσθη’ περιμένω 
τό'ζήτημα πού διαφωνείτε’) Φαόν- 
στίναν (γι’ αύτό τό ζήτημα πού σέ· 
απασχολεί, είπα τή γνώμη μου δ
ταν. μέ ρώτησε ή Μαϊμού τού Χ<ο- 
λέτη' σέ παραπέμπω λοιπόν - στήν 
Αλληλογραφία τών φυλλαδίων 11 

, καί 14’) Ροδάνθην [εύχαριστώ πο-



λΰ' ή via φίλη μας θά είδε βέβαια 
τήν έγκριτη τού ψευδωνύμου της' 
τώρα,περιμένω νά μου γράψη χα*· 
ή ίδια') Αάμπην Το. (είιχαριοτί&

' γιά .,δσα γράφεις καί γιά τόν κόπο 
jco& Ιχαμες γι’ αγάπη μου, αδιάφο
ρο δ,ν αύτή ή Μαγική Εικόνα είναι 
άκατάλλαλη γιά τά περιοδικό μου') 
Ξιφομάχον (ευχαριστώ πολύ γιά 
όλα' χαιρετισμούς στό νέο μου φί
λο-) Νταϊξην (έ, θάρθή κι’ δ και
ρός πού θά εύκαιρες περισσότερο- 
και γράφεις τόσο όΐραία, πού κι’ 
έγώ με τήν ίδια ανυπομονησία τόν 
περιμένω-) ΦοΧβ,ον ’Απόλλωνα (θά. 
είδες ότι έτσι όοΟ ένεκρινα τό'ψευ
δώνυμο, γιατί τό Φοίβος.μόνο τό 
έχει άλλος- χαίρω πάρα πολύ πού 
απέκτησα ένα τόσο Ινύουσιώδη φί
λο-) Σκερταόξαν (νά Ιλπίζω ότΙ 
ή τεμπελιά γικτρεύθηκ* δριοτικά;.. 
άν δέν άπάντηοα στή φίλη μας, βέ
βαια δέν θά έλαβα τό γράμμα της ) 
Μιά Ψυχή (άς- πήρες 10 στή Χη
μεία. καί δέν πειράζει γιά τό μικρό 
λάθος πού έκαμες παραζαλισμένη 
άπό τό διάβασμα- τώρα περιμένω 
τά Ανέκδοτα-) <3είκό Δοξάρι (πο
λύ μου άρεσε τό -γράμμα σου μέ 
τήν ιστορία αΰτοδ του ανθρώπου, 
τόοο συγκινητική καί διδακτική" τί 
διαφορά άπό τόν Καραμαντάνη μέ 
τήν̂ ώραΕα διαθήκη του I) £Γό««ι· 
νην Μιραμπέλ (εθχαριοτ® γιά ό
λα-) Τετραπέρατην (ψηφοδέλτια 
έλαβα-) Θεοφάνην ΓαβραηΙίδην 
(Ιλαβα, ευχαριστώ καί γιά -τά κα
λά λόγια') Αέλαν Αεγαντίνη (δέν 
πειράζει- τό γράμμα σου ωραιότα
το καί θά ήθελα νά μοδ έγραφες 
όταν εύκαιρής-) Λουλουδάκι (χαί
ρω πολύ, έστειλα") Νύμφην τοϋ 
Θερμαϊκού (αύτό αοΒ ένεκρίθη 
στό ίδιο φυλλάδιο πού ένεκρίθη καί 
τό Άμυμώνη γι’ άλλη φίλη μου' 
πώς δέν τό είδες ;) Λευκήν (Α
σκήσεις δέν είναι τώρα δεκτές- άρ- 
γότερα') Λημ. Τσελεμέγκον (τό 
ίδιο λέγω καί σέ σένα-) Μνρον τής 
“Ανδρου (τά Ιλαβα όλα' έστειλα-) 
Σκλαβεομένην ■ Νιότην (έστειλα- 
τήν τύχη του διηγήματος θά τήν 
μάθης όταν ϊλθη ή σειρά του νά τό 
διαβάσω" ή γελοιογραφική σειρά 
πολύ ώχρή, δέν μπορεί νά φωτο
γράφησή- αύτά πρέπει νά γίνονται 
μέ σινική μελάνη-) Γελαστήν Κ ο ν  
xiuroar (κι' ή δική σου τό ίδιο-)

. “Ενδοξον "Ελληνα (πολύ σωστή ή 
παρατήρησή σου καί, σέ νέα έκδο
ση, έ κ. Ξ. θά προσθέοη 0Tt στό 
βαγόνι ήταν καί μερτκοί πού κοι- 
μόνταν-) πρώην Μαγεμένο Άκρο-, 
γιάλι (τότε θάπάντοΰσα σέ δλλή'μέ 
τά ίδια άρχικά" ώραιότατα τά σκί
τσα των ψευδωνύμων, προπάντων 
τής Λάγνη;') Καφηρέα (Ιλαβα, 
εύχαριστώ- έστειλα 18 φ.. λυσόχαρ- 
το-) Άοημ. Δ. ’Αίσημ. (δεν δημο
σιεύω τίποτα μέ πληρωμή- μόνο 
Μικρές Άγγέλίες*) Ίοο.Ά ηδ. (να!, 
θά περιμένω-) Μάτ Γκρέη  (έπλή- 
ρωσε τήν 22 ΜαρτίουΝεράιδαν 
τής Ρεματιάς (έλαβα, εύχαριστώ-) 
Άλαφροίακκοτην, ΈγγλεξΙτοάν, 

Λυγαριάν κτλ. κτλ.
Έ Χ ε υ & ε ρ ία ν  ‘Ε λ λ ή ν ω ν , Δρ'α- 

μ α ία ν ,  Ά ν ο ιξ ιά τ ικ τ ρ '  Β ρ ο χ ο ύ λ α ν , 
(έστειλα).

ΕΙςδο«{ έπιστυλάς έλαβα μετά 
τήν 31 Μαρτίου, θάπαντήσω στό 
έρχόμενο.

ΠΗΕΤΜΑΤΙΚΑΙ Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ
Ζ Γ Ν Ε Χ Ε ΙΑ  243ou Alayuvnopoii. Τ ο υ  

φυλλαδίου τούτου aS λ&οεις είνκι δεκτοί 
μ έχρι τ ϋ ς  6  ’ Ιουνίου.

2 6 5 .  Α ε ξ {γ ρ ιφ ο ς  
Me τδνα Εχεις φιλία,
Μέ τ’ άλλο μου ρωτάς,
Καί στή Μακεδονία 
Τά δυό μου βάσιλιάς

Π έ τ ρ ο ς  P i e v o a l

2 6 6 .  Σ υ λ λ α β ό γ ρ ιφ ο ς
Το γιό τού Εβραίου Πατριάρχη 
Γράφω μ’ άντωνυμία. μαζί,
Καί πιο μεγάλο άπ’τόν ΙΙβτράρχη 
Σού παρουσιάζω ποιητή.

Εκάβη
2 6 7 .  Σ τ ο ιχ ε ι ό γ ρ ιφ ο ς  

Τού Προφήτη πού θά λύσης, 
Ένα γράμμ’ αν τοϋ κόλλησης, 
Καί κεφάλι άν τοϋ άλλάξης, 
Κοίταξε νά μήν τρομάξης,
Ά ν κΓ αύτό τό ψάρι, λένε. 
Πολλούς έκαμε νά κλαίνε.

Μαραμένη Γαζία 
2 6 8 .  Μ ε τ α γ ρ α μ μ α τ ιο μ ό ς  

’Δώ χρειάζετ' έξνπνάδα:
Όρος είναι στήν Ελλάδα, ' 
Πόλις είναι πιό μακριά.
Μ’ αν τό νί τό κάνεις μϊ, 
Φεύγει ή πόλις στή στιγμή 
Κι’ όρος μένει μοναχά!

Μικρ©σ*«Λΐκβ£ Γ(γ«£
2Θ9. ΚνβόΧζ^ον

1.—Γεννιέμαι άπό τή θάλασσα 
Καί τήν άνεμοζάλη.

"2.— Μέσα στή θάλασσα κι’ έμέ 
Με βρίσκεις άλμυρό.

3.—Έγώ είμαι κάθε θηλυκό 
Μέ άδειανό «βφάλι*

4.— Κ’ Ιγώ Ιχω μαύρο πρόσωπο 
Καί μάτι φοβερό.

Μποέμ
2 7 5 .  Ά σ τ ή ρ

* * *  Όριζοντίιος θά-
* *  * λ α α ο α ,  καθετως

* * * ρήτωρ. διαγώ-
* * * Ε * ■* * νίως Κράτος καί

* * * βασίλισσα τής
* * * Αύστρίας?

β * 1 * Νιαγάρας
271. Κρυπτογραφικόν 

12 3 4 6 6?  8 —Άρχαίον νόμισμα 
2 5 2 6 7 8 =Κριτής τού Άδου 
8 7 1 5 7 8 =Κάτοικος νήσου
4 8 5 8 =Θεά
6 88 7 8 = ’ Αρχαία πόλις
6 48 38 ='Οργανον
7 8 6 7 8 —Έπίθεταν
8 0 7 13 2 =Πόλις

Ανδαλουσία
2 7 2 - 2 7 6 .  Λ εξ ι& η ρ Ια  

* « Δ s 2 
Ν' άντικατασταθούν ο! αστε

ρίσκοι δι’ οΐωνδήποτε γραμμά
των πεντάκις, ώστε νά σχηματι- 
σθοΟν πέντε λέξεις τοϋ αύτοΰ 
τύπου, σημαίνουσαι: Άρχαίον 
σοφόν, τιτάνα, πόλιν τής Πελο- 
πονήσου, ποταμόν τής ’Ιωνίας 
καί νήσον τού ΑΙγαίου.

Γαλάτεια
27 7 . 'Ομοιόμορφα Έλλιπο· 

οΰμφκΰνα μετ' Άκροοτιχίδος 
ο ο ο =  Μέρος τού κτιρίου. 
ο ο ο  =  Νόμισμα, 
ο ο ο =Άγαλμα περίφημον. 
ο ο ο =  Είδος κυνύς. 
ο ο ο  =  Φυτόν έδώδιμον.

Τάρχικά των λέξεων τούτων, 
συνδυαζόμδνα- καταλλήλως, απο
τελούν μικρόν ήρωα μυθιστορή
ματος τής «Διαπλάσεως».

Δούλη Δωίεκάνηββς

278 . Γρίφος j
το

το ϊο ορ ορ
' τςο Γυνή ορ ορ 1 

το το ορ ορ
το Πβρρος

Λ  "SC»SS B I S
ιών Πνενμ. Άσκήσ. ζοϋ φύλ. 3

. 31. Άκτιον ίάκτή, όν.) — 82, 
Τράπουλα (τρά, πού, λά.) — 88. 
Ίρις-ρίς.—34.' Δανία-Ναδία.
85. I

Μ Y 2  I A 
I

Μ Η Λ Ο Ν
Ο Τ Ι

I
A Τ Τ A Λ Ο 2  
Β Α Γ Δ Α Τ Η  
Δ Η Μ Η Τ Ρ Α  

Σ Κ 2 Ω 2 Τ Ρ Ι 2  
38. ΙΣΛΑΝΔΙΑ (2ινά, Λίνα, 
Αίας, Ναδία, Δανία,)—37-41.Διά 
τού ΚΡ ; νεκρός, Κρόνος, π ι 
κρός, κρυφός, κράμα.—42. ΜΑΛ
ΤΑ ( ΌλυΜπος,ΑίγΑϊον,’ΑπόΛ- 
λων, άροΤτρον, ΜαρΑθών.) —
43. Ούκ εν τφ πολλφ τό εύ. —
44. Τό κλίμα τής 'Ελλάδος εί
ναι γλυκύ.—46. Μή μέ Χησμόνει 
(μί μ’ Ιλ’ εις μω νί.) — 46-60. 
Par un Μ : mât, mettre, m a
tière, tram er, âme. — 51. x e 
travail est un loi de la vie.

Μ Ι Κ Ρ Α Γ Α Γ Γ Ε Λ Ι Α Ι
Al* Λ 10»¿ *o)ib μβ àaM

art,i*e!* ¿p. © τθ ΙλβνιβΤΟν τίμιιμ«.
Qif>»vT6v ΙΟ 6 0  *μτ* ft λ έ
ξις, μΒ̂ βιχβα A¿ ΐΓΓοιχβία *70 *«ίμέ̂ βφαλαΐα 6ρ, Ί , ι 

*Q χωριβτΑς ίτίχβζ ύμ. 3 .H *ρ«»ληρ»μή èfvei iirepaítfiTn.
}Κ& —  3SS/

ΠΛρΛΗβλω ifoAu «ύιους iro¿ 4λΑηλ<>ν?β- γώ ν* μή δάζμυν Ιίιψά γραμματόσημα. ’AA#|eivi$pivè Δι<χπλ«αβπβηί>ιφ ■= 
^Αντώνιος ί

Μ Κ «λλιτέχνηςJK&' — 3 3 4 | ------------------------------
« λόμπι βι ©cois Γ.U  ΜεγάΛη <ιμή yi« ένα φτ«χ6 κι' ¿rró· 
κοομο Χουλοι>δάκι ν* àtfyoXndfHc μ’ αέτύΐ Δεν ξέρω τι γίνεται ιτερα χίϊ «τήν x o p - . .. τοϋ Όλυμπου, μ* έλδ κ*τω συμ* βαίνουν καί παράξενα . . .  A projWS· ν* 
«Va : ’AyiçÿAi Ôèvcîvai Κουτά«μπάνπ( (Διάϊτλαβις t ííe t̂ioraf « ,

T í  ν *  y ív ji 6 μ ω ς :  K oupáyio . ,  , « Γ  a è -  τ* £χίι δ κοσμος, δ , , . ημβτερος,
AyfeâAi

ι,Κ̂· — 535J
, ^ ν β α σ « ,  Μ α ίρ π  Λ© ΐ>, νά τ^ριμένω  Παίζοντας ? 

τι ευ λο γη μένο  »  Ζ ιζ ά ν ιά .  Σ Α Σ  περισπούν 
α1 δψηλαι £ α Σ  σχέαεις τόσον πολύ 5 . ·  ν* 
Αναμένω άκόμ« τ6 . . . δναμδνύμδνΟν καί τόν » · · γραρρένον ) lardon ?οάσβγής* «ΤπΛΤ« ;

•Ξενιτεμένο Π©λΐτ*Ηΐ 
ΚΘ'—33δ|

>κ& — 339/
ΕΚΑΒΗ· άμφ'^άΧλω &ν μλ ξέρ^ς 

φεις σ τη ν  ( Κ 6  — 2351, Πάντως esrpo καλώ* νά μέ &ήοκαλό̂ ς. — ,
Τ©λβΓ® ϊί=Μπσυρμιιοόλο ·

Α9ΑΝΑΣΙ0Ι i \ m  
— -------  |kOr — 340/-------

“ Ο Ι  X Û B I S  T i r A C , ,
Ρ|αν$«μρλΐεμέρ 9* περιμέν̂ ςάπαντήΛ
I  I  Θ ά  ζ τ α ν  τόσο γελο ίο  γ ιό μ ά ς α Μ
’Από ομμ<ρα δρχίξουμε κι* εμείς .  . .  2¡ 
μώ ν η=Γ1 απα δη μη τρίο ο.1A λπίοτή g—fij 
καρδς, Ήλι«ν*=Μ**ριδοο, ΑΪ*ς= % 
ταρόγκάς, Γρι6©μλέτ®£»Μοΰτσος. Δω 
ΐΤΑ«β©πο̂ λό( ί ιταρατεΓνομε τό diayan
βμδ ^ιαι; (Κ €>'— 145) μέ)(ρι SO  Ά π ρ ιλ ία ι
Πβμΐμένομβ δα’ δλου̂ ι Οσους στετλαν« 
μ *  εόχαριοτούμε.
------------  ΙΚΘ' -— 3411 ---
Σ τέλνοντα ς μ ο υ  τβ τραδιάχια  βάζβτβδηι 

ÔSC vPaMf,otT¿0nM9V 1 Διά Uc»4>o> —*— ’Ανοιξιάτικη Βροχβέλ* 
|ΚΘ'— 3421

Χαριτακη.

ΕίσΒρχόμενος στόν Δίαπλασόκοσμον tirχαιρετώ : Ραμένα, όλληλογ̂ φοΟ)» Γράψε · Πάνον Κωνβτβντινίδην, μ. ι*. Ιψ φισοίαν. Μάτ-Γκρέη
Κ©' — 343|

Τ ρ ε λ λ ©  Φ ο ι τ π τ ά κ ι »  δ έ ν  έ χ ε κ  τίταΙ 
κα λό ττρο  νά  ά εχολη οα ι n a p a  o lo  p*J κατάλαβες ; ; ; |

'Εγγλίζίτο*, Πει«μ«τά0ΐ 
Κ # :  344|

Αγαπημένες* μου άδελφούλες
φη ΚΰυχλίΤ0«»«ί KetixM toôSh 

λ « ν δ ρ ί® ν ,  ν*  περιμένω τετρά διά «t «ç ; 
Δ/σις : Κ ικ ό ν  ’Αλεξάνδρου, Σταδίου21. 
"Αθήν«?, διά : Γελαστή KeujUiwi

|Κβ' — 3«|
Δ εν άλληλογραφδ μέ κανόναν, 

τούς JTpOTtÎvBvraç. * Εξοχο λουθώ ό- τάλλαγ̂ ν χαρτών. Άνταλλάοσω xai Ttfpv διάκια. Εϋχαριοτώ βοοος uoû £<ηβιλαν
/ΚΘ' — 346̂

Η Βοσίλισ®« τοϋ Δάοβιΐ£ καί ft Κβ>| κλκ TOO X«plc6, Ιπιθυμοδν ν'1ι·|£ 
τ αλλάξουν τετραδιάκια μέ τόν * Ελένη Ν,ε1 Κωγοταγτινίδβι; καί την DpiyKriituul Ρβπανάκη. Έάν να(. St¿ ρτ&ίλοον npdm Δ/σις s (Κό' ί̂Ολ

U7(
ευχαριστώ γιά  τ ό  τετραά» 

¿  κι. Ποια ή διεόθυνοίς σου: Ρ«μέ»
(K Ô *  —  348

Γ οιά Φχς. Δδςλψάηα μου* μέ δέχεσθε* 
συντροφιά βας ; 'Αλληλογραφώ, άντβί λάσοω κάρτες ηθοποιών. Δ/σις : Αολλ> μεΤον .Καλαμαργιάς, θεοβαλονίκην, δ(6:

τρ£λλο m m \
/ Κ &  — 349/

Α νΤΑλλέίοβ̂  κά ρ τι^  Κίνημβτργραφι» 
κ α ί τοπ ογρα φ ίες ΙΒ ά λ ο υ , Χαλχίδ« 

Ô  εβσαλ ονίκης κ . λ, rr. )  μ έ  βλο υς* « ς , ίίρκί vouZi, Οαγκράτι, Αθήνας. Γ®ν©§έφ&*
Λ^ΛΛ.ίΑΛίάΛάΝ:Λ.$ΛάΛάΛΛ

Τ Ο Μ Ο Ι  

ΤΗΣ ΑΙΑΠΛΑΣΕΟΣ ΤΟΝ ΠΑΙΑΟΝ

SOBAPA ΔΗΛΏΣΙΣ
Ο  Τίγράν σκοπεύοντας ν* άβκητεύση ά· ποφαοιοε.νά ίδρύβΐΐ μόναβίΐϊρι· Ολη- ρεξσυβιοδοτηθήκαμ® νά δεχδμαβτ* αΐτή- 
σειςηυμςιετρχήί . . . αΤρβλ&παρέ̂ 8« Υ<* ΣΑΣ πόσες 6έβεις νά κρατήσουμε ι *.Nîxcj Κ«ηρτζΦνλΦΐ> 

Γιάννη; £«xívnfi 
/Κθ* — 337/ , -  ·

Κ * tχάλυψις τδς Βαβίλτβσας τοΰΔάαοι̂ ! Άφοδ τής τδ είπες έσύ, *Όβο γιά τό ιτορ· tpaíro, τιμάς λές? Μήπως δέν είναι βωβτά;
m m  XO VÛ AN EZA 

/Κ β '-3«/
Κώστας Κανάρης (κρδφετ* Ι'λεπτά σόυ )- Avyapii

Τής -Α'Ι7ερ,όά«»υ (1878— 18 
άπό τούς εκδούέντας 24 τόμοι; 
ίπάρχουν άκόμη μόνον οί Ιξγ 
πέντε : 7ος, 13ος, 14ος, 18ος καί 
Ιθος. Έκαστος τόμος &ρχ. 21, 
ταχυδρομικούς δέ άποστελλόμενο; 
δρχ. 2 8 ,6 0  διά τό Έαωτεριζή 
καί δρχ. 3 6  διά τό Εξωτερικό!

Τής Β· Περιόδου (1894—1928 
ίιπάρχουν όλοι οί έκδοθέντβςτό 
μοι, 35 έν όλφ. Έκαστος τόμος 
άρραφος δρ. 8 0  καί ραμμένο; 
6ρ. 8 6 .  Ταχυδρομικά τέλη. έκά- 
στου τόμου προσθετέα είς τί; 
άνοο τιρίς: Διά τά Έσωτερικύν 
δρχ. 51 ό άρραφος καί δρχ. 15 
δ ραμμένος, διά δε τό 'Εξωτε
ρικόν δρ,χ. 2 3  εϊτε άρραφος «ΐί 
τβ ραμμένος.

•ψψφψψψψψψψψψψψψψψψψ·
Τέηβι< ΣΕΡΓΙΑ40Γ, riufkytau Σταύρου 10. ’ΑΜναι


