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— Συνέχεια άπό ιό προηγούμενο —
— Άντρα δέν έχεις ;
—Έχω, άλλά άνήκει ο’ άλλον άφέν- 

τη, πού είναι πολύ κακοί. Δεν τόν ά- 
φινε νάρχεται ποτέ καί τον φοβέριζε πώς 
θά τόν πουλούσε. ’Ίσως δέ θά τόν ξα- 
ναϊδώ πιά.

Τά μεγάλα μαύρα μάτια της είχαν 
μιαν έκφραση μαύρης καί βαθειάς αγω
νίας,πού έλεγε περισσότερ’ άπό τά λόγια.

— Καί πού θέλεις νά πας, 
δυστυχισμένη; ρώτησε ό κ.
Μπίρδ.

— Στον Καναδά, αν ήξερα 
μοναχά πού είναι. Είναι μα- 
κρυά άπό δ® ό Καναδάς;.

— ΙΙρλύ μακρΰτερα άπ’ οαο 
φαντάζεσαι, άπάντησε 6 κ.
Μπίρδ.’Αλλά θά ΙδοΟμε τί μπο
ρούμε νά" κάνουμε γιά σένα.
Ντϊνα, στρώσε της νά κοιμηθεί 
στό δωμάτιό σου κι” αύριο βλέ
πουμε. Έχε τήν έλπίδα σου 
στό Θεό καί θά σέ προστατέψει.

Γύρισαν στό σαλόνι. Ή κυ
ρία Μπίρδ ξαπλώθηκε σέ μιά 
πολυθρόνα καί βυθίστηκε σέ 
σκέψεις, ενώ ό κ. Μπίρδ σερ- 
γιανοϋσε άνήαυχος πάτω-κάτω.

Στό τέλος, στάθηκε μπροστά 
στή γυναίκα του καί τής είπε:

—νΑκούσε, γυναίκα,-ήσκλά- 
. βα αυτή πρέπει νά φύγει άπό 

δώ μέσα πρίν φέξει. Ό αφέν
της της θά τήν κυνηγήσει σί
γουρα αύριο τό. πρωί. Άν ή
ταν μοναχή της, δέν πείραζε.
"Αλλά τά μικρά δύσκολα κρύ
βονται. "Οπου καί νά-τά κρύ
ψεις, αύτά βγαίνουν στή μέση 
καί σέ μαρτυρούνε. Νόστιμο θά 
ήταν λοιπόν νά μέ πιάσουν νά 
προστατεύω τούς σκλάβους καί 
νά παραβαίνω τό νόμο. Ή θέση 
μου είναι .δύσκολη. Γι’ αύτό,

πρέπει τό δίχως άλλο νά φύγει άπόψε.
-  ’Απόψε! Μά είναι δυνατό ; Καί νά 

πάει πού;
—Άσε με νά κανονίσω έγώ αύτή τήν 

δπόθεση, είπε ό γερουσιαστής σκεπτι
κός, φορώντας-πάλι τις μπόττεςτου.Έ- 
χω Ιναν παλιό φίλο, τόν Βάν 'Γρόμπ, 
πού Ιχει έρθει άπό τό Κέντουκυ, άφού 
ελευθέρωσε όλους τούς σκλάβους του. 
Άγόρασ’ ένα χτήμα μέσα στό βάθος τοΟ

«'Ό-Χάλεβ σταμάτησε σ’ ένα γύφτικη, γιά νά έπιδνοράώση 
τις χειροπέδες του . . .»

δάσους, δπου δέν περνάει ψυχή. ’Εκεί 
θά τήν πάω καί θά είναι σίγουρη. Ό 
μπελάς μόνο είναι πού τέτοια ώρα.κανείς 
άλλος δέ μπορεί νά όξηγήσει ώς έκεΐ 
τ’ αμάξι, έκτός άπό μένα.

— Ό Κούτζοε δέν μπορεί;
— Μά πρέπει νά ξέρει τά μέρη, γιατί 

έχει κάτι περάσματα επικίνδυνα πού μό
νο έγώ τά ξέρω. Δυστυχώς, δέ μπορεί 
νά γίνει άλλοιώς. Πρέπει νά ζεύξει τ’ά- 
λογα ό Κούτζοε κατά τά μεσάνυχτα, μέ 
προφύλαξη νά μή τόν πάρει κανένας μυ
ρωδιά, καί θά τήν πάω έγώ. θά όδηγή- 
σει ό Κούτζοε ώς τό πρώτο χάνι τού δρό

μου, γιά νά φανεί τάχα πώς κά
που μέ πηγαίνει, θά φτάσουμε, 
φαντάζομαι, κατά τά ξημερώματα. 
Ό Βάν Τρόμπ θά μου τά ψάλλει 
λιγάκι, τό ξέρω, γι’ αύτδ τό νόμο 
πού ψηφίσαμε, άλλά τί νά γίνει, 
θά τό ύποστώ κι’ αύτό.

— Έ  καρδιά σου μιλεί πιό σω
στά άπ* τό κεφάλι σου, είπε ή κυ
ρία Μπίρδ. Ξέρω έγώ πόσο καλός 
είσαι κι5 ή καλοσύνη σου αύτή εί
ναι πιό πολύτιμη άπό τ’ άξιώμα- 
τά σου.

'Ο γερουσιαστής κοίταξε χαμο
γελώντας τή γυναίκα του καί πή
γε νά δώσει διαταγές νά ετοιμά
σουν τ’ Αμάξι. Κοντά στήν πόρτα, 
σταμάτησε καί, ξαναγυρίζοντας, 
είπε μέ κάποιο στεναγμό :

— Μαρία, δέν ξέρω τί θάλεγες 
γιά μιά. σκέψη, πού μού ήρθε . . . 
Σ’ αύτό τό συρτάρι είναι τά ρου
χαλάκια τού μικρού μας’Ερρίκου.

"Γστερά γύρισε απότομα κι5 έ
κλεισε γρήγορα πίσω του τήν 
πόρτα.

Έ  γυναίκα του πήρ’ ένα φώς, 
μπήκε στή διπλανή κρεβατοκάμα
ρα καί τ’ άπόθεαε πάνω στό κομ
μό. "Γστερ’ έβγαλε Ινα κλειδί καί 
τδβαλε στήν κλειδαρότρυπα Ινός 
συρταριού. Πρίν τ’ άνοίξει, σταμά
τησε μιά στιγμή, πολύ σκεπτική; 
δίχως νά παρατηρήσει, δτιτά.δμό. 
παιδιά, της τήν είχαν' Ακολουθήσει
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ώς Ικεί κ«ί τήν κοίταζαν μέ περιέργεια.
'Αν τις γραμμές κύτές τις διαβάζει 

καμμι* μητέρα, τή ρωτώ νά μου πει άν 
μέσα στο σπίτι της δεν υπάρχει κανένα 
συρτάρι, πού νά τήν Ικανέ ποτέ νά νοιώ
σε δ,τι νοιώθει κανείς πάνω άπ’ εν* 
μικρέ μνήμα. “Αν αύτό δέν τδχει νοιώ
σει ποτέ, θά πει πώς ήταν πολύ τυχερή 
μητέρα.

Ή κυρία Μπίρδ άνοιξε τό συρτάρι σι- 
γά-αιγά. 'Ηταν μέσα φορεματάκια κάθε 
λογής, ποδίτσες, σωροί άπδ χαλταάκια. 
κι’ Ινα ζευγάρι παπουτσά
κια φαγωμένα στήν άκρη.
'Ηταν άκόμη καί παιχνίδια, 
τό άγαπημένο αλογάκι τοΟ 
μικρού, ΐνθόμια λατρευτά, 
πού ή μητέρα τάβρεχε τώ
ρα μέ άφθονα δάκρυα, κα
θώς ήταν καθισμένη μπρο
στά στο συρτάρι.-

'Ύστερα άρχισε- νά βγά
ζει Ιξω τά πιο άπλά καί τά 

■ πιό χρήσιμα.
—. Μαμμά; είπε τδνα ά

πδ τά παιδιά, άγγίζοντάς την 
στόν ώμο, μαμμά, θά τήςτά 
δώσεις αύτά;

Καλά μου παιδάκια, 
είπε έκείνη. σιγά καί σοβα
ρά, 3ν δ Ερρίκος μας μάς 

. βλέπει άπδ τδν ουρανό, θά 
είναι ευχαριστημένος. Ποτέ 
δέν θ’ άποφάσιζ* νά τά δώ-. · 
σω σε μιά μάννα εύτυχισμένη. Τά. δίνω 
δμως τώρα σέ μιά μάννα πιό θλιμμένη 
άπέ μένα κι’ ελπίζω πώς δ Θεός θά τά 
εύλογήσει.

Κι’ ή καλή γυναίκα, χύνοντας δάκρυα 
δλοένα, ετοιμάζει γιά τή δυστυχισμένη 
σκλάβα τ’ άγαπημενα αύτά Ινθύμια τού 
χαμένου της παιδιού.

Ανοιξε ύστερα ένα ντουλάπι, έβγαλε 
άλλα ρούχα, γερά άκόμη καί κατάλλη
λα γι* νά φορεθούν, κι5 άρχισε νά τά 
διορθώνει, &ς τήν ώρα πού χτύπησε με
σάνυχτα κι’ άκούστηκαν οί ρόδες τής 
άμαξας.

— Μαρία, είπε 6 γερουσιαστής μπαί
νοντας μέ τδ πανωφόρι στδ χέρι, σύρε 
νά τήν ξυπνήσεις, γιατί είν’ ώρα νά φύ
γουμε.

Ή κυρία Μπίρδ μάζεψε δλα τά πράγ
ματα σ’ ένα βαλιτσάκι, τδ κλείδωσε καί 
παρακάλεσε τδ σύζυγό της νά τδ πάρει 
μαζί του στ’ άμάξι.

Σέ λίγο ή Έλίζα φάνηκε στήν πόρτα, 
διπλωμένη σ’ ένα παλτό καί μίέ τδ παι
δί στήν άγκαλιά της. Ό κ. Μπίρδ τήν 
Ιβαλε γρήγορα στ’ άμάξι κι’ ή κυρία 
Μπίρδ τή συνόδεψε 6>ς τήν τελευταία 
στιγμή. "Οταν τής Ιπιασε τδ χέρι γιά 
νά της ευχηθεί στδ καλό, ή Έλίζα τήν 
εκοίταξε μέ τά εκφραστικά της μάτια 
καί κάτι-θέλησε νά πει. Τά χείλη της 

φίλεψαν άλλα δέν ακούστηκε ήχος. Τότε

σήκωσε τδ δάχτυλό της κι’ έδειξε τδν 
ούρανό, κι’ ύστερα ξανάπεσε'στδ κάθι
σμά της, σκεπάζοντας '■ τδ πρδσωπο μέ 
τά χέρια. Ή πόρτα έκλεισε καί τ’.άμά
ξι ξεκίνησε.

Τι περίεργη πού ήταν ή θέση αυτή, 
γιά έναν πατριώτη γερουσιαστή, πού δ- 
λη τήν έβδομάόα έβγαζε λόγους, γιά νά 
ψηφισθούν αυστηρές τιμωρίες γιά κεί
νους πού βοηθούσαν τούς σκλάβους!

Καί δέν ήταν μόνο δ πρώτος ύπή- 
κοος τής πολιτείας πού παραβίαζε τδ 

νόμο, άλλα κι’ ό πρώ
τος γερουσιαστής πού 
μεταυοούσε πικρά γιά 
τά νομοθετικά μίτρα 
πού είχε ψηφίσει. Καί 
πώς νά μή μετανοή-

«Πλησίασε το κρεβάτι οπου κοιμόνταν τά παιδιά . , .-> 
(Σελ. 1ΐ0, πτ. γ',)

αει, άφού δ δρόμος άπ’ δπου περνούσε 
ήταν γεμάτο; λάκκους καί πέτρες καί ά- 
πδ στιγμή σέ στιγμή κινδύνευε νά.πέ
σει καί νά τσακιστεί;

Ύστερ’ άπδ πολλές περιπέτειες 
καί πολλούς κινδύνους, έφτασαν κατα- 
λασπωμένοι στήν πόρτα ένάς άγροκΐή- 
ματος. Χρειάστηκε νά χτυπήσουν πολ
λές φορές γιά νά ξυπνήσουν” τούς νοι- 
κοκυραίους. Τέλος, ό άξιοσέβαστος ιδιο
κτήτης φάνηκε στήν. πόρτα.

Ήταν Ινας ψηλόσωμος καί γερός άν
τρας μέ μιά κόκκινη φανέλ.λα καί μέ 
άφθονα μαλλιά. Κάμποσα λεπτά έμεινε 
ακίνητος μ* Ινα κερί στδχέρι καί κοίταζε 
μέ κωμική έκπληξη τούς Ιπισκέπτες του.

— Μπορείτε νά δώσετε άσυλο σέ μιά 
γυναίκα μέ τδ παιδί της, πού τήν κυνη
γούν έμποροι σκλάβων; ρώτησε δ γερου
σιαστής.

— Καί βέβαια μπορώ, άπάντησε α
μέσως δ ιδιοκτήτης.

— Μπράβο ! Κι’ εγώ αύτή τήν άπάν- 
τηση περίμενα άπδ σένα.

— ΚΓ άν κοπιάσει κανείς νά μοΟ ζη
τήσει τδ λόγο, εξακολούθησε.δ ιδιοκτή
της, ξέρω νά κάμω καλή υποδοχή. 
Έχω έφτά γιούς, ψηλούς όάν καί μένα !

,Ηταν μεγάλη καρδιά δ Τζών Βάν 
Τρόμπ. Είχε πλούτη καί χτήματα στδ 
Κέντουκυ, άλλα δέν μπορούσε νά βλέπει 
μπροστά ατά μάτια του τδ φριχτό Ιμπό-

ριο τών σκλάβων. Ηέρασε τδ ’ ποτάμι, 
άγόρασε στήν Ιλεύθερη πολιτεία τού 
’Όχιο 2να γόνιμο καί καλό χτήμα, κι’ 
εβαλε μέσα τούς μάύροος πού είχεάπε- 
λευθερώσει. 'Ύστερα πήρε κι’ αύτός Ινα 
χτήμα δικό του καί κάθησε Ικεί μέ τήν 
•οικογένεια του, σαν καλός χριστιανός, 
πού Ιχει εκπληρώσει τά χρέη του.

Ή Έλίζα δέν ήταν σέ θέση νά στα
θεί στά πόδια της κι’ δ Μπίρδ τή βοή
θησε νά συρθεί δςτήν πόρτα.Τήν εμπα- 
σκν σ’ Ινα δωμάτιο πλάι στήν κουζίνα 
κι’ έκεί 6 Τζών, άκουμπώντας τδ κερί 
πού κρατούσε στδ τραπέζι, τής είπε:

— Τώρα, κόρη μου, δ,τι καί νά γί
νει, δέν Ιχεις νά φοβηθείς τίποτα. Εί
μαι συνειθισμένος σέ τέτοιες φασαρίες,' 
είπε δείχνοντας δυό τουφέκια κρεμασμέ
να στον τοίχο. Κι’ οποίος μέ γνωρίζει, 
ξέρει πώς δέν είναι φρόνιμο νά τά βά
λει μαζί μου.

— Είναι όμορφη καί γερή, είπε ύ
στερα στδ γερουσιαστή κι’ οί κακομοί
ρες οί σκλάβες, όσο πιδ' καλές είναι, 
τόσο μεγαλύτερο, κίνδυνο Ιχούν νά που
ληθούν.

Ό γερουσιαστής τού διηγήθηκε μέ· 
λίγα λόγια τήν ιστορία τής Έλίζας κι* 
δ Τζών σκούπισε κάμποσες ' φορές τά 
δάκρυα του άκούγοντάς την.

Καλά θά κάμετε νά μείνετε άπό- 
ψεέδώ, είπε στόν κύριο Μπίρδ. Νά' 
φωνάξω νά σάς Ιτοιμάσουν κρεββάτι:

— Εύχαριστώ, πρέπει νά γυρίσω στδ 
σπίτι μου.

— Καλά. Τότε θά σέ συντροφέψω 
καί γώ λίγο γιά νά σου δείξω Ιναν κα
λύτερο δρόμο.
• Βγήκαν μαζί κ1’ ανέβηκαν στ’ άμά

ξι. "Οταν έφτασαν στήν καμπή τόυ δρό
μου, πίσω άπδ τδ χτήμα,· ό Τζών κα-”· 
τέβηκε κι’ άποχαιρέτησε τδ φίλο του 
'Ο κ. Μπίρδ τοδδωσε δέκα δολλάρια-

— Είναι γι’ αύτή, τού είπε.
— Καλά, καλά, άποκρίθηκε δ Τζών.
Τδ άμάξι ξεκίνησε πάλι, κι’ ό καλός

άνθρωπος γύρισε στδ χτήμα του.
 ̂ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ.

Τ ό  εμ π όρ ευ μ α  παραόί& εταί
Ξημέρων’ Ινα θλιβερό πρωί του Φλε

βάρη καί τδ φώς περνούσε θαμπό άπδ 
τά παράθυρα τής καλύβας τού μπάρμπα- 
Ίόμ, φωτίζοντας . πρόσωπα κουρασμένα 
καί πένθιμα άπδ τή θλίψη. Στή ράχη 
μιάς καρέκλας ήταν άπλωμένα μερικά 
πουκάμισα φρεσκοσιδερωμένα, κι’ ή κυ- 
ρά-Χλόη σιδέρωνε άκόματδ τελευταίο, 
σκουπίζοντας δλοένα τά δάκρυα πού έ
τρεχαν άπδ τά μάτια της.

'Ο Τόμ καθόταν δίπλα της, .μέ τήν 
Καινή Διαθήκη άνοιχτή πάνω στά γό
νατά του, άμιλητος καί σκυθρωπός. Σέ 
μιά στιγμή σηκώθηκε, πλησίασε τδκρε- - 
βάτι, όπου κοιμόνταν τά παιδιά καί τά 
κοίταξε ώρα πολλή.

. -— Είναι ή τελευταία φορά, είπε.
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Ή κυρά-Χλόη άφησε τδ σίδερό της 
καί ξέσπασε σέ κλάμματα.

- — Πρέπει νά ύποκύψουμε, είπε, αλ
λά, θεέ μου, πόσο είναι δύσκολο ! ’Άς 
ήξερα μόνο πού θά σέ πάνε καί πώς θά 
•σέ μεταχειριστούν. Ή κυρία λέει ότι θά 
σέ άγοράσει πάλι σέ κανένα χρόνο. ’Αλ
λά, ό Θεός νά βάλει τδ χέρι του! Πόσοι 
άπ’ αύτούς πού πάνε στά'νότια, δέν ξα- 
ναγυρίζουν ποτέ πιά!

— Ό ίδιος Θεός πού μάς προστατεύει 
εδώ, θά μέ προστατεύει κι* Ικεί κάτω, 
είπε σοβαρά ό Τόμ.

— Μακάρι! Μάκαμμιά φορά βλέπουν 
τά μάτια μας πράγματα πού άπορούμε 
πώς. δ θεός τ’ άφίνεί καί γίνονται1.

—"Ο,τι γίνεται, ό θεός τδ θέλει. Δέν. 
πρέπει νά τδν εύχαριστώ γιατί πούλη
σαν Ιμένα ’ κάί δχι σένα ή τά παιδιά ; 
Δέ θά ήταν τότε πολλές φορές χειρότε
ρο ; 'Ύστερα, άς σκεφθούμε καί τις εύερ- 
γεσίες πού μάς έκαναν τ’ άφεντικά τό- 
•σον καιρό...

— Εύεργεσίες! φώναξε ή κυρά- Χλόη. 
Χαρά στις εύεργεσίες! 'Ο άφέντης δέν 
έπρεπε νά μάς πουλά γιά νά ξοφλά τά 
χρέη του. Έπρεπε νά σ’ Ιχει έλευθε- 
ρώσει άπδ καιρό. Κανείς δέ μού τδ βγά
νει άπδ τδ μυαλό, ότι δ αφέντης κάνει 
άδικα πράγματα! Ένας πιστός άνθρω
πος σάν καί σένα, πού ποτέ δέν κοιτά
ζεις τδ συμφέρο σου, άλλά πάντα τδ 
συμφέρο τού αφέντη, .νά πουλιέται,λέει, 
σάν τδ σκύλο;, θά τδ πληρώσει οώτδ 
πού κ*νει καί θά τά ίδείς!

— Χλόη, άν μ’ αγαπάς, μή μο.Ο μι
λάς Ιτσι, γιατί ξέρεις πώς ίσως είναι ή 
•στερνή φορά πού μιλούμε, μαζί. Δέ μπο
ρώ, Χλόη, νά σ’ άκοΰω νά κατηγορείς 
τδν άφέντη.’Εγώ τδν μεγάλωσα στά χέ
ρια μου καί τδν άγαπώ- Άλλά δέν πε- 
ρίμεν,α βέβαια ν’ άγαπά τδν κακαμοίρ·̂  
τδν Τόμ, όπως δ Τδμ άγαπά αδτόν. Ό 
άφέντης είναι συνειθισμένος νά τδν α
γαπούν, δέ δίνει προσοχή. Άλλά, γιά 
κοίταξε τί κάνουν άλλοι! Ποιδςσκλάβος 
περνούσε όπως έγώ; Κι’ δν δέν ερχό
ταν αύτή ή δύσκολη περίσταση, ποτέ 3έ 
θά μέ πουλΰύσε.

— Έγώ δέν τ' άκούω αύτά καί λέω 
πώς Ιχει άδικο. Άλλά δσα καί νά πού
με, δέ θά συμφωνήσουμε· Άς σοΰ έτοι 
μάσω τώρα κάτι νά φάς, γιατί ποιδς ξέ- 
:ρει πόσες ώρες θά σ’ άφήσουν. νά περ
πατάς νηστικός!..

'ή κακομοίρα ή κυρά-Χλόη έβαζε 
$λά τά δυνατά της νά έτοιμάσει τδ άπο- 
χαιρετιστήριο αύτό πρόγευμα.

— Τί ώραΐα φαγητά! φώναξε έ Μωυ- 
σής, άρπάζοντας ενά κομμάτι κοτόπουλο.

Ή κυρά-Χλόη τού τράβηξε τ' αυτί 
καί τδν μάλωσε, γιατί έπαιρνε άπδ τδ 
τελευταίο φαγητό πού Ιτρωγε ό πατέ- 
τας του στδ σπίτι τους.

— Χλόη I φώναξε ό Τδμ στενοχω
ρημένος.

. — Δέ μπορώ νά κρατηθώ ! Είμαι τόσο 
συγχυσμένη,ώστε δέν ξέρωτί κάνω!

Τά παιδάκια μαρμάρωσαν καί κοίτα
ζαν πότε τδν πατέρα καί πότε τή μη
τέρα, Ινώ ή μικρούλα τραβούσε τδ φό
ρεμα τής άυρά Χλόης ξεφωνίζοντας.

— Συχασε, μικρή μου, είπε ή κυρά 
Χλόη. δίνοντας της Ινα κομμάτι γλυκό. 
Έδώ. σούχω τις φανέλλε; σου, είπε 5- 
στερα στόν Τόμ. Πρόσεχέ τις γιατί 
ποιδς ξέρει πόσον καιρό θά Τ.1ς φορείς ! 
Καί ποιδς θά σού μπαλώνει τις κάλτσες

σου; Ραγίζει ή καρδιά μου δταν τδ 
συλλογίζομαι. Καί ποιδς θά σέ περιποι- 
ηθεί άν άρρωστήσεις;

Ό μπάρμπα Τδμ είχε βάλει τή μι
κρή στά γόνατά του καί τήν άφινε νά 
παίζει μέ τά μαλλιά του δπως τής άρεσε.

—Έτσι, ετσι, παίξε, καίμένο κορι
τσάκι, 8σον καιρό μπορείς, γιατί θάρθει 
καιρός πού θά κλάψεις καί σύ πικρά, 
θά ίδείς νά σού πουλούν τδν άντρα σου 
ή τά παιδιά σου... θέ μου! τί τά θέλουν 
οί σκλάβοι τά παιδιά !; (Ακολουθεί)

Β Κ Σ Ι Λ ί Τ ^ Σ  Τ Η Σ  Ε Ρ Η Μ Ο Υ
[ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΓΙΑ ΠΟΛΓ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ)

Ο

Γ.
Μά κι’ ο μικρός Άλφόνσος ήταν πολύ στενοχωρημένος πού εξαιτίας του ό 

πατέρας του Ιχασε το στέμμα, «Πάει τ ό  βασίλειο,, συλλογιζόταν, πάει τό πατ 
λάτι. Κι’ εγώ, 6 διάδοχος, τί θά γίνω; πώς θά ζήσω;..»

Μιά μέρα, άπάντησε κατά τύχη τον κ. Μαϊμουδίάν καί του είπε τον πόνο 
του. Έπειτα τδν ρώτησε.: .

—Έσεΐς πού .είστε πολύξερος, καί πού χρωστά ιε ευγνωμοσύνη στόν πα
τέρα μου γιά τήν ύποστήρηξη πού σάς δδινε, τ£ μέ συμβουλεύετε νά κάμω;

'Ο κ. Μαϊμουδίάν, πού άπδ φυσικό του αγαπούσε τ’ αστεία, τις φάρσες,— 
καραγκιόζης δέν ήταν;—καί πού καβμιά ευγνωμοσύνη δέν χρωστούσε στδν πε-

σμένο βασιλιά, ό αχάριστος, κι’ ούτε τον είχε πιά άνάγκη, σκέφθηκε νά τού 
παίξη μιά φάρσα. Κι’ είπε:

— Οι Άραπάδες τιόρα έχουν ζήτηση σ’ όλο τον κόσμο. Νά γυρέψης, παιδί 
μου, μιά θέση άπ’ αυτές πού δίνουν κατά προτίμηση σέ Άραπάδες. Παρα
δείγματος χάρη πορτιέρης σέ κανένα πλουσιόσπιτο, γκρούμ σέ καμμιά Τράπε
ζα, ταμπουρλιέρης σέ Τζάζ-μπάντα... Στο Εξωτερικό εννοείται...

* — Καλό ΐάταν, άποκρίθηκε ό πρώην διάδοχος' μά πού εγώ δέν είμαι μαύ
ρος ; Ακούστηκε ποτέ μαύρο λιοντάρι; · ·

—”Ώ1 τό μόνο εύκολο! φώναξε δ κ. Μαϊμουδίάν.. Έγώ' νά σέ κάνω μαύρο 
σά Σουδανέζο σέ πέντε λεπτά τής ώρας !

—’Αλήθεια ; . . Πώς ;
—“Εννοια σου, 2λα μαζί μου !
’Αθώος, άνύποπτος, ό μικρός Άλφόνσος άκολούθησε τόν κ. Μαϊμουδίάν, 

πού τόν πήγε μακριά, στόν καταυλισμό κάποιων Ευρωπαίων εξερευνητών, όπου, 
περνώντας χτές, είχε ΐδεΐ, απέξω .από μιά σκηνή, ένα δοχείο μέ καραμπογιά.

Κι’ αμέσως πήρε τό πινέλο κι’ άρχισε νά βάφη μαύρο τό φτωχό λιοντα- 
ρόπουλο...

( ’ Α κ ο λ ο υ θ ε ί )  Η  Κ Υ Ρ Α - Μ Α Ρ Θ Α
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01 ΑΕΚΗΤΡΕΙΣ ΠΥΛΕΣ Τ’ ΟΥΡΑΝΟΥ
ΠΑΡΑΜΥΘΙ

Κοντά σ’ Iνα μεγάλο δάσος, ζοϋσ’ £-. 
νας ξυλοκόπος με τή γυναίκα του. Είχαν 
ένα. μόνο παιδί, ένα κοριτσάκι ώς τριών 
χρόνων. Ήταν όμως τόσο φτωχοί, ώστε 
πολλές φορές τούς έλειπε καί τό καθη
μερινό ψωμί.

"Eya πρωΐ, καθώς πήγαινε ό ξυλοκό
πος στό δάσος γεμάτος συλλογή κι’ έ- 
τοιμαζόταν να κόψει ξύλα, παρουσιάζε
ται μπρορτά του μιά ψηλή κι’ ωραία 
γυναίκα, πού φορούνε στό κεφάλι μιά 
κορώνα μέ λαμπερά πετράδια, καί τοΟ 
λέει :

— Είμαι.ή Ιΐαναγία, ή Μητέρα τοΰ 
Χριστού Είσαι φτωχός καί δυστυχισμέ
νος. Δός μου έμένα τό'παιδάκι σου νά 
τό πάρω μαζί μου, νά είμαι μητέρα 
του καί νά τό φροντίζω.

Ό ξυλοκόπος ύπάκουσε, πήρε τό κο 
ριτσάκι του καί τδδωσε στήν Παναγία, 
κι’ αύτή τό πήρε μαζί της ψηλά στύν 
ουρανό. .’Εκεί περνούσε καλά, έτρωγε 
ψωμί ζυμωμένο μέ ζάχαρη, έπινε μέλι 
καί γάλα, τά φορέματα του ήταν χρυσά 
καί τ’ άγγελούδια έπαιζαν μαζί του.

"Οταν έφτασε τά δεκατέσσερα χρόνια, 
τή φώναξε μιά φορά ή Παναγία κοντά 
της καί τής είπε:

— Καλή μου κοπέλλα. έχω νά. πάω 
σέ ταξίδι μακρινό. Πάρε λοιπόν τά κλει
διά άπό τίς δεκατρείς πύλες .τού Ούρα· 
νοΟ καί φύλαξέ τα. Τίς δώδεκα πύλες 
μπορείς νά τίς̂ άνοίγεις καί νά θαυμά- 
μάζεις τό μεγαλείο τού Παραδείσου· 
άλλά τή δέκατη τρίτη πύλη, πού άνοί- 
γει μ’ αύτό τό μικρό χρυσό κλειδάκ:, δέ 
σού έπιτρέπω νά.τήν άγγίξεις. Φυλάξου,

. νά μή τήν άνοίξεις, γιατί θά γίν εις πολύ 
δυστυχισμένη.

Ή κοκέλλα ύποσχέθηκε νά δπακού- 
σει. Κάθε μέρα άνοιγε κι’ άπό μιά πύ
λη, ώς πού άνοιξε fcaí τίς’ δώδεκα. 
Μπροστά αέ κάθε μιά φύλαγε κι’ ένας 
’Απόστολος μέ λαμπρό φωτοστέφανο 
στό κεφάλι, καί τό .κοριτσάκι μέ τ’άγγε- 
λούδια χαιρόταν καί θαύμαζε τό μεγα
λείο καί τή δόξα τού Παραδείσου.
. ’Έμενε τώρα μόνο ή άπαγορευμέγη 
Πύλη, καί τό κοριτσάκι δοκίμασε άξα
φνα μεγάλη επιθυμία νά μάθει τί ήταν. 
κρυμμένο έκεϊ μέσα· κι’ είπε στ’ άγγε
λούδια : .

— Δέ θά τήν άνοίξω όλότελα, ούτε 
καί θά μπδ μέσα. Μόνο θά τήν κάμω 
νά γείρει λιγάκι καί θά κοιτάξω άπό τή 
χαραμάδα.

—Όχι, δχι! είπαν τ’ άγγελούδια. 
Θά κάνεις αμαρτία! Ή Παναγία τό άπα- 
γόρ.εψε καί μπορεί νά σέ κάμει δυστυ
χισμένη.

Ή κοπέλλα σώπασε. Δέ σώπασε δ-

μως καί μέσα της ό πόθος ν’ άνοίξει καί 
νά ίδεί, κι’ ή καρδιά της τήν κεντούσε 
καί δέν τήν άφινε σέ ήαυχία. Καί σέ 
μιά στιγμή πού δλα τ’ άγγελούδια είχαν 
βγει έξω, συλλογίστηκε ; «Τώρα είμαι 
όλότελα μοναχή καί μπορώ νά κοιτάξω, 
χωρίς νά τό μάθει κανείς.»

"Εψαξε στόν άρμαθό καί βρήκε τό 
κλειδί, τδβαλε στήν 'κλειδαριά καί τό- 

• στρίψε. Εύθύς ή πόρτα άνοιξε διάπλατα, 
καί τότε είδε τήν 'Αγία Τριάδα, καθι
σμένη μέσα στή λάμψη καί στό φώς. 
Στάθηκε μιά στιγμή γεμάτη θαυμασμό 
κι’ ύστερα άπλωσε τό δάχτυλό της κι’ 
άγγιξε τή λάμψη· κι’ εύθύς. τό δάχτυλό 
της εγινε χρυσό. ’Αμέσως αίστάνΰηκε 
ένα δυνατό πόνο, έκλεισε πάλι τήν 
πόρτα κι’ εφυγε μακριά. Ό πόνος δ- 
μως δέν έπαυε κ’ ή καρδιά- τής χτυπού
σε δυνατά κι’ ήαυχία δέν. είχε Κι’ δσο 
κι’ άν έπλενε καί καθάριζε τό δάχτυλό 
της, έκεΐνο έμενε πάντα χρυσαφένιο.

Δέν πέρασε πολύς καιρός καί γύρισε 
ή Παναγία άπό τό ταξίδι. Φώναξε τό 
κορίτσι καί τής ζήτησε τά κλειδιά. "Κα
θώς τής έδινε τόν άρμαθό," τήν κοίταξε 
-ή Παναγία ατά μάτια καί τής είπε:

■ Μήπως άνοιξες τή δέκατη τρίτη. 
Πύλη;

— "Οχι! άπάντησε ή κόρη.
Τότε ή Παναγία έβαλε τό χέρι της 

στήν καρδιά τής κόρης,- τήν άκουσε 
πού χτυπούσε καί κατάλαβε πώς ή κό
ρη είχε άμαρτήσει. Τή'ρώτησε πάλι:
. — Μήπως τήν άνοιξες ;

— Όχι! άπάντησε' καί πάλι ή κο
πέλλα.

Τότε ή Παναγία κοίταξε τό δάχτυλο, 
πού είχε γίνει χρυσό «πό τό άγγιγμα 
τής· ουράνιας δόξας, βεβαιώθηκε πώς ή 
κόρη είχε άμαρτήσει, καί τή ρώτησε 
γιά τρίτη φορά:

— Τ̂ήν άνοιξες ή δχι;
—Όχι! άπάντησε ή -κόρη γιά τρίτη 

φορά.
Τότε ή.Παρθένα τής είπε:
—"Εκαμες μιά παρακοή, είπες ψέμ- 

μ,ατα τρεις φορές. Δέν είσαι πιά άξια 
νά κατοικείς στόν ουρανό !

Κι’ άμέσως τήν έβύθισε σέ βαθύτατον 
ύπνο' κι’ δταν ή κόρη ξύπνησε, βρισκό
ταν στή γή, μέσα σ’ Ιναν άγριο τόπο. 
θέλησε νά φωνάξει, άλλά .φωνή νά βγά- 
λει δέ μπορούσε. Σηκώθηκε άπάνω καί 
θέλησε νά τρέξει, άλλά δπου κι’ άν πή
γαινε, πυκνοί θάμνοι τής έκλειναν τό 
δρόμο. Κλεισμένη λοιπόν Ιτσι στήν ε
ρημιά, βρήκε μιά κουφάλα στόν κορμό 
Ινός μεγάλου δέντρου καί τήν έκαμε 
κατοικία της. ’Εκεί κοιμόταν τή νύχτα, 
κι’ Ικεί τρύπωνε δταν ήταν βροχή. Ή 
ζωή δμως αδτή ήταν πικρή, κι’ δταν 
συλλογιζόταν πόσο όμορφα ήταν'τά ού- 
ράνια καί τάγγελούδια ποδπαιζαν μαζί 
της, άρχιζε ένα κλάμμα πού δέν είχε 
τελειωμό. Τροφή της ήταν ρίζες καί βα

τόμουρα. Μάζευε τούς καρπούς πούπε- 
φτάν'άπ’ τά δέντρα καί τά ξερά φύλλα 
καί τά πήγαινε στήν κουφάλα της Κι’ 
δταν ήρθε τό χιόνι κι’ ή παγωνιά, μα
ζευόταν στήν κουφάλα σάν ένα δυστυ
χισμένο ζώο καί πολεμούσε νά ζεστα
θεί. Τά ρούχα της είχαν παλιώσει'πιά 
κι’ είχαν γίνει κουρέλια.

Κι’ δταν ήρθε πάλι καλοκαίρι κι° I- 
λαμψε ό »ζεστός ήλιος, βγήκε έξω στή 
χλόη καί τά μακριά της μαλλιά τή 
σκέπαζαν σά μεγάλος χρυσός μανδύας. 
"Ετσι πέρασ’ ένας χρόνος κι’ ή Ιξόρι- 
στη τ’ ούράνοΟ γνώρισε όλη τή θλίψη 
καί τήν άθλιότητα τοΰ κόσμου.

Μιά φορά, 'όταν τά δέντρα είχαν γε
μίσει πάλι πράσινα φύλλα, κυνηγούσε ό 
βασιλιάς τής χώρας στό δάσος ένα' ζαρ
κάδι. Τό ζώο κρύφτηκε μέσα στους θά
μνους κι’ 6 βασιλιάς έβγαλε τό σπαθί 
του κι’ άνοιξ’ ένα δρόμο μέσα στά χα
μόκλαδα. Τότε δειως άντίκρυσε μιά πεν
τάμορφη κόρη καθισμένη στή ρίζα Ινός 
δέντρου καί σκεπασμένη ώς τά νύχια 
τών ποδιών μέ τά χρυσά της μαλλιά.

Ό βασιλιάς έσάστισε καί τήν. κοίτα- 
ζε άμίλητος, ύστερα δμως μίλησε καί 
είπε:

-  ΙΙοιά είσαι καί γτατί κάθεσαι έδώ 
στήν Ιρημιά;

Μά έκείνη λαλιά ?έν είχε νά τοϋ α
παντήσει, κι’ ό βασιλιάς τής είπε πάλι:

—"Ερχεσαι μαζί μου στό παλάτιμου ;
Έκείνη πάλι δέν άπάντησε, άλλά μό

νο είπε· val μέ τό κεφάλι της.
Ό βασιλιάς τήν πήρε καί . τήν άνέ* 

βασε στ’ αλογό του καί γύρισε στό πα
λάτι του ’Εκεί είπε καί τήν έντυσαν 
μέ ωραία φορέματα καί τής έδωσαν, δλα 
τά καλά. Καί μ’ δλο πού Ιμενε βουβή 
κι’ άμίλητη, ήταν δμως τόσο γλυκειά 
κι’ ώραΐα, ώστε ό βασιλιάς τήν άγάπη- 
σε καί σ| λίγον καιρό τήν πήρε γυναίκα 
του καί τήν έκαμε βασίλισσα.

"Οταν έκλεια’ ένας χρόνος, ή βασί
λισσα έφερε στόν κόσμο έν’ άγοράκι. 
Τήν ίδια νύχτα,, δταν δλοι είχαν πλα
γιάσει, παρουσιάστηκε μπροστά της ή 
Παρθένα Μαρία καί τής είπε:

• — Κόρη μου, θέλεις νά πείς τήν ά- 
λήθεια καί νά όμολογήσεις δτι άνοιξες 
τήν άπαγορεμένη Πύλη ; Τότε θά σου 
δώσω πίσω τή λαλιά σου. ’Άν δμωςάρ- 
νηθεΐς πάλι καί πεις ψέμμα, έγώ θά 
πάρω μαζί μου αύτό τό νεογέννητο ά
γοράκι.

Τότε μπόρεσε ή .βασίλισσα νά μιλή- 
λει, άλλά ή καρδιά της έμεινε κλειστή 
καί είπε:

—Όχι, δέν τήν άνοιξα!
Κι’ ή Παρθένα' τότε πήρε στήν άγ- 

καλιά της τό μωρό καί χάθηκε στούς 
ούρανούς.

Τ’ άλλο πρωΐ,. καθώς είδαν πώς έ
λειπε τό παιδί, οί παλατιανοί άρχισαν 
νά μουρμουρίζουν πώς ή βασίλισσα τδ·
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φαγε τό παιδί, καί πώς ήταν άπό φυλή 
άνθρωποφάγων. Ό βασιλιάς τ’ άκουσε, 
άλλά δέν φό πίστεψε, γιατί τήν άγαποΟ- 
αε πάρα πολύ.

"Γστερ’ άπό άλλον Iva χρόνο, έκαμε 
πάλι ή βάσίλισα εν’ άγοράκι. Τή νύχτα 
φανερώθηκε πάλι ή Παναγία καί τής- 
είπε:

— Κόρη μου, θά τό πεις πώς άνοι
ξες τήν άπαγορευμένη ΙΙύλη; θά σου 
φέρω πίσω. τό παιδί σου καί θά σού λύ
σω τή γλώσσα. Άλλοιώς, σαΟ τό πέρ- 
νω κι’ αύτό τό δεύτερο παιδί.

Κι’ ή βασίλισσα είπε πάλι:
—Όχί, δέν τήν άνοιξα!
Κι’ ή Παρθένα τότε πήρε στήν άγκα- 

λιά της τό μωρό κι’ ¿χάθηκε στούς ού- 
ρανούς.

Τό πρωΐ,_καθώς είδαν πώς τό παιδί 
είχε χαΗείΓ οί παλατιανοί τδλεγαν φω
ναχτά πώς ή βασίλισσα έτρωγε ανθρώ
πους κι’ έπρεπε νά δικαστεί. Μά ό βα
σιλιάς τήν άγαπούσε πολύ κι’ έδωσε 
διαταγή νά μή λένε τέτοια λόγια.

Τόν άλλο χρόνο, έκαμε ή βασίλισσα 
ένα ώραίο κοριτσάκι, καί τή νύχτα πα-

ρουσιάστηκε ή Παναγία καί τής είπε:
—’Ακολούθησέ με!
Τήν πήρε άπό τό χέρι καί τήν πήγε 

στόν ούρανό καί τής έδειξε τά δυό της 
άγοράκια, πού γελούσαν κι’ έπαιζαν μέ 
τ’ άσημένια άστρα. Ή βασίλισσα δοκί
μασε χαρά μεγάλη κι’ ή Παναγία τότε 
τής είπε :

— Δέ μαλάκωσε άκόμα ή καρδιά 
σου; Πές τήν άλήθεια καί θά σού δώσω 
πίσω τ’ άγοράκια σου καί θά σού λύσω 
τή γλώσσα.

Ή βασίλισσα δμως άπάντησε γιά τρί
τη φορά:

—"Οχι, δέν τήν άνοιξα.
Τότε τήν έφερε πάλι στή γή ή 11ά- 

■ ναγία καί τής πήρε καί τό τρίτο παιδί.
Τό πρωΐ έγινε στό παλάτι φασαρία 

καί κακό.Όλοι οί παλατιανοί φώναζαν:
— Ή βασίλισσα- τρώει τά παιδιά της! 

Ή βασίλισσα νά θανατωθεί!
Ό βασιλιάς μάζεψε τούς Συμβούλους 

του μά δε μπόρεσε νά τούς κλείσει τό 
στόμα. Όλοι φ ώναζαν : Νά θανατωθεί! . 
νά θανατωθεί!

’Έγινε λοιπόν δικαστήριο μεγάλο, κι’

άφον ή βασίλισσα νά μιλήσει δέ μπο
ρούσε καί τήν άλήθεια νά φανερώσει, 
τήν καταδίκασαν νά καεί ζωντανή.

Μάζεψαν λοιπόν ξύλα πολλά, τήν 
έδεσαν άπάνω σ’ έναν όρθιο .στύλο κι’ 
έβαλαν φωτιά. Τότε πιά έλιωσε ό πάγος, 
τής άλαζονείας μέσα στήν καρδιά της, 
κι’ ή βασίλισσα συλλογίστηκε: .«"Αν 
είχα τή λαλιά μου, θά τό φώναζα τώ
ρα, δτι τήν άνοιξα τήν άπαγορευμένη 
Πύλη τού ουρανού». Κι’ .εύθύς ή γλώσ
σα της λύθηκε καί φώναξε δυνατά:

— Ναι, Παρθένα Μαρία, τήν άνοιξα! 
Κι’ άμέσως άνοιξαν οί ούρανοίκι’ · 

έπεσε μιά πυκνή βροχή πού έσβυσε τίς 
φλόγες, κι’ενα λαμπρό φώς κύκλωσε τή 
βασίλισσα κΤ ή Παναγιά κατέβηκε μέσα 
στό φώς, με τά δυδ άγοράκια στό πλάι 
της καί τό κοριτσάκι στήν άγκαλιάτης, 
καί μίλησε χαρούμενα κι’ είπε: <■

—Όποιος τό κρίμα όμολογεΐ καί με- 
τανοιώνει είναι συχωρεμένος.

Τής έδωσε πίσω τά τρία παιδιά, τής 
έλυσε τή γλώσσα, κι’ έζησαν πιά δλοι 
χαρούμενοι κι’ εύτυχισμένοι.
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—Συνέχεια άπό τό προηγούμενο — 
ΣΚΗΝΗ Γ  

Μπαίνει τρεχάτη ή Μάρθα μ’ 2να κουτάλι.
ΜΑΡβΑ

4 καί 20 ή ώρα! Πρέπει νά δώσουμε 
τό γιατρικό τού Γιαννάκη, σά δέν ήρτε 
ή κυρία Νίνα νά τοΰ τό δώση... Γιά 
νά δώ. πού νά τάφηκε .. · (ψάχνει στό 
τραπεζάκι, νοτερά στό λαβομάνο). "Α, 
νά, έδώ είναι ένα μπουκαλάκι... Αύτό 
θέ νάναι... τέσσερις κουταλιές είπε ό 
γιατρός' δυό τώρα, δυδ' στις έξη ... (τό 
παίρνει καί πλησιάζει τό Γιαννάκη).

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ _ -
Όχι, όχι, δέν παίρνω τώρα γιατρι

κό!.. Θέλω νά μοΟ τό δώση ή Νίνα... 
Δέν τό παίρνω !..

ΜΑΡΘΑ
Θά τό πάρης καί θά πής κι’ ένα τρα

γούδι, γι’ αύτό τάφησε· τό γιατρικό ή 
κυρία Νίνα, γιά νά σου τό δώσουμε ε
μείς, άμέ πώς ;. .

Γ1ΑΠΑ
’Έλα, Γιαννάκη μου, πάρε καί μιά 

καραμελλίτσα καί πιές το .. . Ελα νά τό 
χαρώ έγώ . ..

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
Δέ θέλω, γιαγιά, (ψευισκλαίει) Gavai 

πικρό....
ΓΙΑΓΙΑ

Όχι, παιδάκι μου, είναι σά σιροπά- 
xt. Πιές το, νά σού τελειώσω καί τό 
παραμύθι.

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
Τίς καραμέλλες μου !.. (τον τίς δί

νουν). Γιαγιά, χάπ καί κάτω, έ ; Μά νά 
μοΰ τό δώσης έσό, γιαγιά... γιά τό χα- 
τήρι σου τό παίρνω . · ·

ΓΙΑΓΙΑ
Ναι, παιδάκι μου...
(Ή Μάρθα τής βάζει οτό χέρι το κουτάλι 

καί τής τό διευθύνει)
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (άνοίγέι μέ'άπόφαοη τό βτόμα 

του· ή Γιαγιά του δίνει τήν κουταλιά)
Τίς καραμέλλες μου !.. Τις καρα

μέλλες μου !.. (μασσάει με φούρια àvb 
•τρεΓις). Τήν ήπια, δεύτερη δέν έχει, τε
λείωσε . . . (Πέφτει■ με απόφαση νά μη 

, ξανασηκω&η. )
ΜΑΡΘΑ

Έλα, καλέ, πάρε καί τήν άλλη !.. 
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Δέ θέλω άλλη , . δέ θέλω . ..
. ΓΙΑΓΙΑ

"Ας τον, αργότερα· μήν τό σκάς τό 
παιδί . . .

ΜΑΡΘΑ
Μάαα ... (στέκεται αναποφάσιστη με 

τό ιιπονκαλάκι στό χέρι)
ΓΙΑΝΝΑΚΗ!

Δέν έχει μά καί παρά-μά !.. Φύγε 
τώρα... Κακίστρα μέ τά γιατρικά σου !.. 
Είπα : δέ-θέ-λω-ά-λλο !

( ‘Η Μάρθα φεύγει)
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Μπράβο, Γιαγιούλα μου, έσύ °σαι κα
λή, (τη φιλάει) τώρα τό παραμυθάκιμας.

ΠΑΠΑ
Ναι, μά σέ λίγη ώρα θά' πάρης καί 

τήν άλλη κουταλίτσα, I, πουλάκι μου ; 
Έτσι πρέπει. .Καί νά δής, θάρθή κΓή

Νίνα μας νά σου φέρη καραμέλλες.. .
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

”Α μπά, δέ θέλω καραμέλλες, έχω) 
Αές, γιαγιά, νά μοΟ άγοράση ζωγρα
φιές; τής τδπα ’γώ δταν έφευγε, μά 
δέν πιστεύω νά μου φέρη. Γιαγιά, είναι, 
καλή ή Νίνα;..

ΓΙΑΓΙΑ
Μπά, ,πώς δέν είναι καλή ; ηώς σοΟ 

ήρθε νά ’ ρωτήσης ; . . καλή καί κατά- 
καλη μάλιστα.

Ή  Μάρό« βαστάει τήν τυφλή Γιαγιά. 
(Σελ. 98, στ. β'.)
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ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 
Μά τότε, γιατί δέ ϋέλβί νά μοδ κάνη 

συντροφιά, ούτε νά μοΟ λέει παραμύθια 
δπως εσύ, γιαγιά; .. I, γιαγιά ;.. 

ΓΙΑΓΙΑ
Γιατί αύτή είναι νέα.' Δέν μπορεί νά 

κάθεται σέ μια καρέκλα διαρκώς. Κα
τάλαβες ;..

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 
Ναί, — μά νυστάζω .. Γιαγιά,' Ιλα, 

λέγε τδ παραμύθι... Τί Ικανέ <5 καϊμέ- 
νος 6 φτωχούλης ; Ιφαγε κι° αύτός κα
νένα μεζεδάκι;.. Μά πώς κάνει τό κε
φάλι μου γκλού, γκλού, γκλού . .. (κον· 
νεΐ δεξιά - Αριστερά τό κεφάλι.) Νύστα 
πού τήν Ιχω . .. .Λοιπήν ;.

ΓΙΑΓΙΑ
Λοιπόν ναί.. . Στάσου νά θυμηθώ ... 

(δ Γιαννάκης στην Αρχή άκούέι προσε
κτικά, νοτερά,,βνΜζεται σε νπνο.) Ά, 
εΐμαστ’ έκεΐ .πού ό φτωχός Μάρκος — 
ίτσι τόν έλεγαν—Ιβλεπε τόν πλούσιο νά 
τρώη όμορφα φαγητά καί συλλογιζό
ταν : «Κοίταξε, κοίταξε άδικία, έγώ νά 

: μην Ιχω παρά ενα ξεροκόμματο, κΓ αυ
τός τοδ πουλιού τό γάλα!» Καί πιδ πο
λύ φουρκίστηκε άκόμα, δταν είδε τόν 

ί πλούσιο νά ρίχνη Ινα κόκκαλο μ5 άρ-
I κετό κρέας σ’ ενα σκύλο πού καθό ·

ταν κάτω άπό τ’ αμάξι καί κοίταζε μέ 
λαίμαργα μάτια τά φαγητά «Ούτε τήν 
τύχη τοδ σκυλιού δέν Ιχω ’γώ...» ψι
θύρισε. "Οταν 6 πλούσιος τελείωσε τό 
φαγητό του, είδε δ Μάρκος δυό γκαρ
σόνια πού Ιφεραν μιά μεγάλη πολυθρό
να κάτω άπονα δέντρο. "Ύστερα πλη
σίασαν χήν άμαξα, πήραν τόν κύριο ση
κωτό στά χέρια -ήταν παράλυτος 6 δύ
στυχος — καί τόν κουβάλησαν στην πο
λυθρόνα. Ένα βαθύ «άχ!» βγαλμένο 
άπ’ τά φυλλοκάρδια τοδ πλούσιου, Ικανέ 
τό Μάρκο νά· σκιρτήση. Μέ μιά ξαφνι- 

| ί κή χαρά πετάχτηκε άπάνω κΓ άρχισε 
νά τρέχη, σά νάθελε ν* βεβαιωΑή πώς 
αύτδς είχε γερά τά πόδια του. ’Έτρεχε 
άπό δώ, άπό κ$Ι... (Σταματάει). Μά, 
Γιαννάκη, πώς τδπαθες καί δέ μ’ έκο
ψες ούτε μιά φορά; Τόση πιά φρονιμά
δα δέν Ιχει γούστο...

(Ό Γιαννάκης, πεσμένος «νάοκελα, φαίνεται 
σά νά κοιμάται βαθιά)

ΓΙΑΠΑ
Ν Γιαννάκη!.. Δέν ¿παντάς ; (μέ τά 
\. χέρια, ψάχνει στ ό μάκρος του ντιβανιον
;■ γώ. νΑβρη τό σώμα.) Γιαννάκη I .. (Αγ

γίζει τό πρόσωπό τον) Θέ μου, τί κρύο 
πού είναι!.. κι" ίδρωμένο !.. Γιαννά
κη ;. . (με άγωνιώδη φωνή) παιδί μου, 
άποκοιμήθηκες; . . κοιμάσαι; . . (τόν 
σκουντάει έλαφρά) μή μοδ κάνεις ά- 
στεΐα, παιδί μου, Ιλα καί δέν άντέχω... 

ί Γιαννάκη;... (έξω Απ’ τό παράθυρο
ι Ακονγεται ενα βαρέλι που τό κυλάνε μέ'

δυνατό κρότο.)
■ ' ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (ταραμιλεί) χ 

Τί μουσική ... Τί όμορφη μουσική...

Γρήγορα .. . γρήγορα τούς στρατιώτες !
ΓΙΑΓΙΑ (μέ χαρά)

Ά, τά στρατιωτάκια σου θές ; .. Μά 
τί Εδρώς ...

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (μέ άλλοιωμένή φωνή) 
Τρέχει άπό δώ .. . τρέχει άπό κεί ... 

σκοτάδια...  Κι’ άγκάθια, πολλά . . .
ΓΙΑΓΙΑ

• Θέ μου, θά παραμιλάει φαίνεται. Μά 
νά μήν μπορώ νά δώ... Νά μην μπο
ρώ νά δώ . ,. Μάρθά ! καλέ, Μάρθα !.. 
(Σηκώνετπι, μέ τά χέρια απλωτά, προ- 
σπαθεί νά βρή τήν έξοδο.) Μάρθα!. . 
(σκοντάβει αέ μιά καρέκλα).

Ή  Νίν«.

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 
Τρέχει άπό δω, τρέχει άπό κεΐ, τόν 

έφτασα. ,. Μάρκο !..
ΓΙΑΓΙΑ

Θέ μου, τί νά κάνω ; κΓ ήταν τί κα
λά τώρα καί λίγη ώρα . . . Μάρθα !.. 
(κατάφερε νά βρή ψάχνοντας τήν πόρ
τα τής τραπεζαρίας και βγαίνει' άκονγε- 
ται ή φωνή της, στήν Αρχή δυνατή, ϋ· 
στερα Ασθενέστερη ως που χάνειαι) 
Μάρθα.. . ., τό παιδί.. . Μάρθα ! ,. 

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (ψιθυριστά)
Αγκάθια.. . στήν κοιλιά μου :. . μέ 

τρυπάνε . . . Τρεχάτε . . . (πολν σιγά) 
άγκάθια . . . άγκάθια . . .

(πέφτει σέ βαθύ λήθαργο).
ΣΚΗΝΗ Δ’

NINA, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 
- (Μπαίνουν άπ’ τήν πόρτα τοδ διαδρόμου ή 

ΝΙνα μέ τήν ’Αλεξάνδρα. Έ  Νίνα φοράει ά
σπρο μπλουζάκι σφιγμένο στή μέση μέ πλατειά

ζώνη. Φούστα μπλέ πιετοτή. ’’Ασπρο μπερέ.· 
Είναι μιά δμορφη ξανθιά. *Η ’Αλεξάνδρα φο-· 
pet βελουδένια μαύρη ζακέτα, φούστα μέ με
γάλα καρρύ. Αυδ χοντρές μαύρες κοτσίδες ρι-- 
χμένες μπροστά. Φοράει γυαλιά. Μάλλον άσκη
μη.- ’Εξακολουθούν άρχινισμένη κουβέντχ.) ·' 

ΑΛΕΕΑΝΑΡΑ 
Δέ συμφωνώ, όχι !.. Δέ λέω... Ή 

γυναίκα δέν πλάστηκε μόνο «γιά νά 
μαντάρη κάλτσες» δπως λές κοροϊδεύ
οντας ’Αλλά μέσα στό σπίτι της Ιχει 
τόσες πολλές άσχολίες, πού άν ήθελε...

NINA
Ναί, ξέρω τί θά μοδ πής. Τά παι

διά !. . Τό αίώνιο έπιχείρημα !.. Ή ά- 
νατροφή τους, (μέ σαρκασμό)  «ή άνά- 
δειξις χρηστών πολιτών» όπως λένε .οί 
άντιφεμινιατέςστίςέφημερίδες τους. Χά, 
χά, χά... “Οταν εγώ νιώθω μέσα μου 
μιά φλόγα δημιουργική, .νά τήν πνίξω,- 
νά τή σβύσω, γιατί;.. Γιατί είχα τό· 

. δυστύχημα νά χάσω -τή μητέρα μου, 
γιατί ό πατέρας μου είναι αιώνια στό 
γραφείο, καί γιατί Ιχω μιά τυφλή για
γιά κΓ Ιναν άνήλικο άδελφό, πού έχουν 
τήν άνάγκη μου. Γι’ αύτό... ΓΓ αύτά 
τά πλάσματα, πού τό Ινά ξεπλήρωσε 
κιόλας τόν προορισμό του, καί τάλλο— 
σέ βεβαιώ έγώ — θά μπορέση νά τόν εκ
πλήρωσή χωρίς τή βοήθεια μου θαυμά
σια, εγώ (έντονα) νά θαφτώ Ιδώ μέσα 
καί νά' μήν άκολουθήσω τήν κλίση μου; 
Έ, λοιπόν όχι!.. 'Όσο κΓ άν Ιπιμένει 
ό πατέρας μου, έγώ θά νικήσω !

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ειρωνικά) 
νΩ, τί παχιά ... τί μεγαλόστομα λό

για !.. Θά νικήσης τόν πατέρα σου 
Ισύ ;. . ΚΓ όμως άν ήθελες νά σκεφθής 
λιγάκι . . . Ιχουν τόσο τήν άνάγκη σου 
εδώ μέσα! ΟΕ δικές σου καί οί δικές τους 
περιστάσεις· σοΰ έπιβάλλουν νά θυσια- 
στής γι’ αύτούς.

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (ψιθυριυτά)
Σκοτάδια πυκνά... σκοτάδια .. .

NINA (βγάζει τό καπέλο της, κάθεται σέ μιά 
καρέκλα καί τραβάει μιαν άλλη κοντά της)
■Κάθησε δώ, Ιλα, πες μου. Άν είχα 

γεννηθεί άγόρι,' θάμουνα ύποχρεωμένη 
νά ζώ πάντα μέσα ατό σπίτι γιά νάνα- 
θρέψω τόν άδελφό μου ;.. καί. νά μή 
σπιυδάσω, νά μή γίνω τίποτα ; .. Για
τί-τάχα, έπειδή .είχα τήν άτυχία νά εί
μαι κορίτσι, πρέπει νά πνίξω τό ταλέν
το μου, νά πετάξω πινέλα καί μπογιές, 
νά πιάσω τή βελόνα καί νά περνάω τις 
μέρες μου μπαλώνοντας άσπρόρρουχ.α 
καί λέγοντας παραμύθια στό Γιαννάκη ; 
Κοίταξέ τον έκεΐ στό ντιβάνι μου. τόν 
πήρε ό ύπνος, — ήρθε δώ γιά νά τού 
κάνη συντροφιά ή άδελφή του -  ή σκλά
βα του. Λοιπόν, γιατί δέ μιλάς ; Αύτό 
θέλεις Ισύ;.. (ήονχότερα) ’Έλα, ομο
λόγησε τήν άλήθεια, ό μπαμπάς σ’ έ
βαλε νά μου μιλήσης.

(Τό τέλος στο ευχόμενο)
A1AÛ ΚΑΡΑΚΑΛΟΫ

(Τά  Φχιτοα τπς Τ^ιος)
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Μυθιστόρημα νπό NORBERT SEVESTBE

— Συνέχεια άπό τό προηγούμενο —
— Ούρρά! φώναξε ό μικρός Ντόνοου. 

Στρίβει κατά μάς. Πλησιάζει. Σωθήκαμε!
— “Οχι άν.όμη, ψιθύρισε δ παιδαγω

γός, πού φοβόταν μήπως οί Ιλπίδες του 
διαψευσθοόν, καί συγχρόνως συλλογιζό
ταν μέ τί τρόπο θάταν δυνατό νά τούς 
σώση τό άερόστατο, άφού δέν υπήρχε 
κανένα μέρος γιά νά προσγειωθή.

’Αλήθεια δέν είχε άδικο ν’ άνησυχή 
γιά τό ζήτημα αύτό, γιατί τό άερόστατο, 
προτού νά τούς πληαιάση, άναγκάστη- 
κε νά κάνη. J.V« .σωρό βόλτες, καί μα
νούβρες γιά.νά μπορέση νά κατεβή καί 
νά πετάξη σέ μικρό δψος πάνω άπ’ τόν 
όγκόπαγο. ΟΕ δυσκολότατες καί πολύ
πλοκες αύτές κινήσεις Ιβαζαν σ’ άμη- 
χανία τούς ναυαγούς, οί όποιοι παρακο
λουθούσαν μέ άγωνία τίς διάφορες φά
σεις τών χειριομών χωρίς νά καταλα
βαίνουν καλά-καλά τί συμβαίνει.

Τό άερόστατο.πότε φαινόταν πώς ήθε
λε νά προσγειωθή, καί πότε πώς άπο- 
φάσιζε νά εγκατάλειψη τή ριψοκίνδυνη 
άπόπειρά του γιά νά σώαη τούς ναυαγούς 
κΓ ετοιμαζόταν νά Ιξακρλουθήση πάλι 
τό δρόμο του, Τότε πάνω στό παγοβού- 
νι δλων οί καρδιές έπαυαν νά χτυπούν 
κΓ ή άγωνία τούς έσφιγγε' τό λαιμό. 
Στό τέλος κατάλαβαν τούς σκοπούς του, 
πού ώς τότε τους είχαν μείνει άνεξή- 
,γητοι. Δέν ήσύχασαν δμως έντελώς. 
Θά μπορούσαν νά πε'τύχουν ώς τό τέ
λος; “Οσο γΓ αύτό τό ζήτημα, οί άμφι- 
βολίες δπήρχαν ακόμη, καί πόσο βασα
νιστικές ήταν I

Τό άερόπλοιο τώρα είχε κατέβει άρ 
κετά καί μπορούσαν νάντιληφθοΰν οί 
ναυαγοί καΓτό μέγεθός του καί τό σχή
μα του. Έμοιαζε μ’ ενα γιγάντιο πούρο- 
στρογγυλό μπροστά καί μυτερό άπό πί
σω, Ινα πούρο δμως που είχε 'όριζόν- 
τια πτερύγια σάν ψάρι. "Από κάτω του 
κρέμονταν τρεις καμπίνες, πού ενώνον
ταν μεταξύ τους μ’ Ινα μακρύ διάδρο
μο. Στήν πρύμη κυμάτιζε ή αμερικανι
κή σημαία. Μπορούσαν μάλιστα νά δια
βάσουν καί τδνομά του, γραμμένο μέ γι- 
γάντια γράμματα πάνω στά πλευρά του. 
’Ονομαζόταν «Liberty» (Ελευθερία)· 
καί τό όνομα αύτό δέν ήταν σάν ί- 
να σύμβολο γιά τούς αιχμαλώτους τού 
ογκόπαγου, πού περίμεναν τώρα τήν ά- 
πελευθέρωσή τους ; . . Τό φοβερό βούΐ- 
σμα τών έλ,ίκων του είχε ξεκουφάνει 
τούς ναυαγούς, Ιγινε δμως λιγώτερο 
αισθητό, μόλις τό άερόπλοιο έλάττωσε 
τήν ταχύτητά του. Στό τέλος οί έλικες 
Ιπαψαν νά χτυπούν κΓ Ιγινε σιωπή.

’Ακούνητο πιά τό εναέριο κήτος, σέ

δψος πενήντα μέτρων άπό τό παγοβού- 
νι πού τό σκέπαζε όλόκληρο μέ τόν̂ ι- 
γάντιο ίσκιο του, στεκόταν πάνω άπό τούς 
ναυαγούς. Καί νά, άπό μιά καμπίνα, 
άκούγεται άπό Ινα μεγάφωνο μιά φωνή 
πού μιλάει άγγλικά :

— Ποιοι εΐσαατε ; ’Απαντήστε μέ 
σήματα, σηκώνοντας τά χέρια ψηλά γιά 
νά πήτε «ναί» καί κατεβάζοντας τα σέ 
όριζόντια γραμμή γιά νά πήτε «όχι». 
Εί’σαστε ναυαγοί ; .

—' Ναί.' .
— Ζητάτε(βοήθεια ;
— Ναί !
— “Ωλ ράΓτ! Δέν μπορούμε νά προς- 

γειωθούμε στό παγοβούνι σας. θά σάς 
ρίξουμε μιά άνεμόσκα- 
λα γιά ν’ άνεβήτε έ- 
πάνω. Κοιτάξτε νά 
πιάσετε τήν άγκυρα 
καί νά τήν στερεώσε
τε καλά στόν πάγο.
Καταλάβατε;

— Ναί.
— Στερεά, δέν εί

ναι Ιτσι;
—■Ναί, ναί.
—“Ωλ ράΐτ ! επα- 

νάλαβε τό μεγάφωνο 
κΓ άμέσως πετάχτηκε 
Ινα μακρύ σχοινί μέ 
τήν άγκυρα στήν άκρη.
Οί μεγάλοι Ιλιιεςτού 
άερόστατου άρχισαν 
πάλι νά γυρίζουν έλα
φρά. Προχώρησε λι
γάκι πρός τή διεύ
θυνση τού άνέμου καί 
τά παιδιά, μέ κίνδυνο 
νά σπάσουν κανένα 
πόδι, άρχισαν νά τρέ
χουν πίσω άπό τήν 
άγκυρα, πού δέν Ιβρι- 
σκεκαμμνάπρο- 
εξοχή γιά νά 
γαντζωθή.Ό κ.
’Αχιλλέας Άν- 
τρειωμένος I- 
τρεξε κΓ αύτές 
μαζί τους, καί 
γιά δεύτερη φο
ρά αί παντού-, 
φλες του φά
νηκαν πολύτι
μες. Μπόρεσε νά 
πιάση τό σχοινί 
καί νά τραβήξή 
τήν άγκυρα σ’ 
ενα άρκετά βα
θύ άνοιγμα τού

«Ή άγκυρα σιγσ-σιγά άρχισε νάνεβαΐνη.» 
(Σελ. 116, στ. β’ .)

πάγου, .δπου τή στερέωσε καλά, βοη- 
θούμενος άπό τούς μαθητές του κΓ άπό 
τούς δυό μικρούς ’Άγγλους. Τότε οΕ έ
λικες σταμάτησαν καί πάλι. Τό σχοινί 
τεντώθηκε σέ σημείο νά'σπάση καίδυό- 
τρεΐς φορές οί ναυαγοί ένόμισαν δτι θά 
έσπαζε στ’ άλήθεια. Ήταν δμως άρκε
τά στερεό καί μπόρεσε ν’ άνθέξη. Έ 
τσι οΕ ναυαγοί δέν είχαν πιά παρά νά 
περιμένουν τήν άνεμόσκαλα, πού τούς 
ειδοποιούσαν άπό τό άερόστατο δτι θά 
τούς πετοΰσαν κάτω, μέ τήν εντολή νά 
πιάρουν τήν άκρη της καί νά τήν,κρα
τήσουν στερεά.
■ 'Ωστόσο ή συγκίνησή τους δέν θάταν 
καί τόσο’ μεγάλη, αφού εκανε τόπο καί 
στήν περιέργεια. ΤΕ ζητούσε στά μα
κριά αυτά παράλια? στό Βόρειο πολικό 
κύκλο, στή μέση τού Παγωμένου ’Ωκεα
νού, αύτός δ έναέριος Λεβιάθαν ; Νά- 
ταν πλοίο, δέ θά φαινόταν τόσο παρά
ξενο. ’Αλλά Ινα άερόστατο, Ινα πηδα- 
λιουχοόμενο τού τελευταίου καί· πιδ. τε
λειοποιημένου άμερικανικού τύπου, τί 
γύρευε στά μέρη αύτά ; Μήπως δέν ή
ταν άλήθεια ; Μήπως ήταν παραίσθηση;
. Ή μίς ΓκράςΚλάριτζ, κρατώντας μέ 
τό ενα χέρι τήν πολύτιμη σακκούλα της 
καί τραβώντας μέ τό άλλο τή Νταίζη, 
είχε ένωθεϊ μέ τούς συντρόφους της, 
πού βρίσκονταν συγκεντρωμένοι στό ση
μείο όπου υπολόγιζαν πώς θάπεφτε ή 
άνεμόσκαλα. Σέ λίγο τούς τήν πέταξαν 
άπό μιά καταπακτή πού άνοιξε στό 
πλευρό τής κεντρικής καμπίνας. Κατέ
βηκε κυματίζοντας στόν άέρα, καί ό 
παιδαγωγός βασανίστηκε άρκετά γιά νά 
τήν πιάση. Μόλις δμως τήν Ιπιασε, δέν 
έννοούσε νά τήν άφήσει, καί δλοι,' δπως 
κΓ αύτός, γαντζώθηκαν άπάνω τρέμον- 
τας όλόκληροι. σάντούς πνιγμένους πού 
τούς πετάνε τό σχοινί τής σωτηρίας.

'Η καμπίνα τού άεροστάτου δέ βρι
σκόταν παρά μόλις είκοσι μέτρα ψηλό
τερα τους. Άπό Ινα φαρδύ φεγγΕτη ξε- · 
πρόβαλλε ή μορφή ' ένός ανθρώπου μέ 
ναυτικό πηλίκιο. Χωρίς νά χρησιμο- 
ποιή-πιά τόν τηλεβόα, πού τώρα δέν 
τού χρειαζόταν, φώναξε στούς ναυαγούς:

— Κρατάτε καλά έκεΐ 
κάτω' θά σάς στείλουμε 
Ινα ναύτη γιά νά σάς ά- 
νεβάση.·

—Έγώ, κύριε, μπορώ 
νάνεβώ καί μόνος μου ! 
είπε ό Γαβριήλ.

— “Οχι, περιμένετε! 
"Ενας άλλος άντρας,

ντυμένος σά ναύτης, ξε
πρόβαλε άπό τήν κατα
πακτή. Εύκΐνητος σά 
χιμπαζής, βρέθηκε σ’ I- 
να λεπτό κατεβασμένος 
κιόλας στό παγοβούνι, 
Ήταν νέος καί ρωμα
λέος, γελούσε άνοιχτό-
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καρδα,· κι’ αύτό μονάχα άρκαΟσε γιά νά 
Εμπνευση σ’ δλους τήν Εμπιστοσύνη.

— "Ας άνεβή ή μικρούλα- δεσποινίς 
στούς ώμους μου, είπε χαμογελώντας.

Ή Νταίζη 8έν Εχασε ούτε λεπτό. ”0 
ναύτης, παρ’ δλο τδ βάρος της, άνέβη- 
κε μέ τήν ί'δια εδ'κινησία τέσσερα-τέσ- 
σερα τά .σκαλιά, άφοϋ πρώτα φρόντισε 
νά δέση- τή· μικρούλα πάνω του, άπό 
φόβο μήπως λύση τά χέρια της άπ* τδ 
λαιμό του. Εκείνη δμως δεν είχε κα
νένα τέτοιο σκοπδ καί τά χεράκια της 
δεν ξεμπλέχτηκαν, παρά δταν τά πόδια 
της πάτησαν σέ στερεέ έδαφος.

Ό ναύτης κατέβηκε τδ ίδιο ξεκού- 
ραστος καί γελαστός δπωςκαί πρίν.

' — ‘Η σειρά σας, κυρία, είπε στήν 
γκουβερνάντα.· - .

— "Οχι* νάνεβοΟν τά παιδιά πρίν ά
πό' μένα.

— Μά είναι άγόρια.
— Σάς παρακαλώ, ίκέτευσε ή μίς 

Γκράς Κλάριτζ.
— Άνεβήτε; μά άνεβήτε λοιπόν ! τής 

φώναζαν άπ’ δλες τίς μεριές.
Μάταια δμως. Αναγκάστηκαν 

νά υποχωρήσουν. Τά άγόρια άνέ-

ή στό κεφάλι τοϋ: δυστυχισμένου παιδα
γωγού, πού είχε μείνει τελευταίος νά 

-κρατάη τή σκάλα.
— Έ  ! του φώναξε ό ναύτης άπό 

πάνω, δταν ή γκουβερνάντα Επιβιβάστη
κε πιά ατό Αερόστατο. Εσείς τι κάθε
στε καί περιμένετε Εκεί κάτω ;

Ό κ. Άχιλλέάς Άντρειωμένος δεν 
ήξερε τί άπάντηση νά δώση. Τί περί- 
μενε ; Περίμενε άπλούστατα νά κατέ- 
βουν καί νά τόν βοηθήσουν κι’ αύτδν 
νάνεβή, δπως δλους τούς άλλους. Γιατί 
νά σκαρφαλώση μόνος του τή σχοίνινη 
αδτή σκάλα χωρίς νά τού τήν κρατάει 
κανένας άπό κάτω.' θά είχε τήν καρ- 

. διά καί τδ κουράγιο νά τό κάνη ; Είχε 
τόση λίγη κλίση ατά άκροβατικά γυ
μνάσματα! Κι* έπειτα.είχε παρακολου
θήσει τήν αγωνία τής μις" Γκράς Κλά
ριτζ... ’Ακόμη Ανατρίχιαζε πού τή συλ
λογιζόταν. Καί ποιδς θά τδν συγκρα· 
τοϋσε,άν ζαλιζόταν καί πήγαινε νά πέση;

Ό ναύτης δέν ■ ήταν κακδ παιδί. Ή 
άπελπισία τοΟ κ. Άχιλλέα Άντ-ρειω-

βηκαν λοιπόν τδ έ
να ύστερα άπδ τ’ 
άλλο &πδ τήν Επί
βλεψη τού ναύτη, 
πού δέν τά κρα
τούσε, αλλά τά πα
ρακολουθούσε άπό τόσο κοντά, ώστε νά 
μπορεί νά πιάση τήν ίδια στιγμή οποίον 
τόν έπιανε ίλιγγος. . Κανένας δμως άπό 
τούς μικρούς μας φίλους δέν επαθε 
τέτοιο πράγμα, καί δ ναύτης είπε δτι 
καί μούτσοι νάταν, δε θά τά κατάφερναν 
καλύτερα,

Τέλος αποφάσισε κι’ ή μίς Γκράς 
Κλάριτζ νάνεβή, ύπδ τδν δρο δμως νά- 
νεβάση ό ναύτης τή βαλίτσα της καί νά 
μήν άσχοληθή διόλου μαζί της. .

— Έγώ δέν Εχω καμμιά αντίρρηση, 
είπε κείνος γελώντας. Άλλ’ άν πέσετε 
κάτω, νά μήν έχετε παράπονο.

— ’ίί, δε φοβάμαι, β-βαίωσε ή γκου
βερνάντα.

Καί δμως δέκα φορές κόντεψε νά λι- 
γοθυμήση καθώς Ανέβαινε τή φοβερή 
Εκείνη σκάλα. Δέν κατόρθωσε νά φθά 
ση στδ τέλος, παρά-βάζοντας μια τελευ
ταία προσπάθεια πού τήν εξάντλησε εν
τελώς. Λίγα σκαλιά άκόμη καί θά λιγο · 
θυμούσε, θά παρέλυε καί θάπεφτε άπδ 
τδ δψος Εκείνο πάνω στδ σκληρό πάγο

«Τά παιδιά άρχισαν νά τρέχουν πίσω άπό τήν άγκυρά1. , .> 
(Χϊλ. 115, στ. β'.)

μένου τδν -συγκινοδσε. Κατέβηκε πάλι 
κάτω καί δλα κανονίστηκαν λαμπρά. 
Γιατί τού ήρθε. ή σοφή ιδέα νά τοποθέ
τηση τδν καθηγητή καβαλλικευτά πάνω 
ατούς δυδ γάντζους τής άγκυρας. Μ’ αύ- 
τδ τδν τρόπο δ κ. Άχιλλέάς δέν είχε 
παρά νά κρατήση σφιχτά τδ σχοινί καί 
νά κλείση τά μάτια του. 'Η άγκυρα σι- 
γά-αιγά άρχισε νάνεβαίνη. Στήν άρχή 
Εκανε μερικές ταλαντεύσεις Ανησυχαστι
κές καί πολύ δυσάρεστες, πού θύμισαν 
στό λαμπρό παιδαγωγό τίς φουρτούνες 
τού θαλάσσιου ταξιδιού.

(Ακολουθεί) ΓΕΩΡΓΜ ΤΑΡΣΟΥΛΗ

ΝΕΑ Θ ΡΥΨ ΑΛΑ

!Η δημοτική γλώσσα μέ τούς Ερειπω
μένους της τύπους Εχει δλα τά στοιχεία 
τής ποιητικής παλαιότητας- Ενώ ή κα
θαρεύουσα μοιάζει μέ καινουργοχτισμένο 
σπίτι, πού στήν είσοδό του Εχουν άρα- 
διασμένα καί μερικά σπασμένα αρχαία 
κεφάλια πού τα βρήκαν στά θεμέλια. -

Γ Ι Ο Ρ Τ Η
Γιορτή. Τό σπίτι μου ανοιγμένο 

-δίχως κανένα νά προσμένω — 
σήμερα ταχω άπ’ τό πρω'ί. 
Κανένας δέ Οάρθεΐ, τό ξέρω.
Μά καί γι’ αυτί) δέν ύποφέρω,
Κι' ή μοναξιά μου είναι καλή ...
Ή σάλα μας μέ τά λαμπιόνια, 

-πού τήν φώτιζαν άλλα χρόνια— 
στ’ αρώματα δέν Μ πνιγεί.
Κι' ούτε ποδάρια θά φτερώσουν 
μέσ’ στό χορό, νά ξαλαφρώσουν 
τήν κουρασμένη μου ψυχή.
Βραδυάζει ’Αργά έξω πέφτει χιόνι 
καί μένα φέγγει Ινα λαμπιόνι, 
γερτό; ώς είμαι στή σπουδή.
Ι'ύρω μου Αγαπητά βιβλία 
μέ ζώνουν, καί στήν ήσυχια 
εχω ξεχώσει τή γιορτή :. .

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΙΣΚΗΡΑΣ

ΑΘΗΝΑ! ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ

Ο Ι  Κ Α Ν Ο Ν Ε Σ
’Αγαπητοί μου,

ΕΠΙΣΤΟΛΗ μου γιά τά Καλ-
Η λιστεΐα σάς άποκάλυψε μερι

κά πράγμφτα, πού φαντάζο- 
 ' μαι δτι θά θέλατε νά τά γνω

ρίσετε κάπως καλύτερα’ γιατί σέ μιά 
μόνο ’Επιστολή δέν μπορούσα βέβαια 
νά σάς τά πώ δλα. Καί πρώτα-πρώτα 
νά σάς Εξηγήσω πώς θάπρεπε νά γίνε
ται καλύτερα, Επιστήμονικώτερα, αύτδς 
ό διαγωνισμός, γιά νά. Εξυπηρετή Ινα 
μεγάλο σκοπδ καί νάχτ;, μέ τδν καιρό,

. πόλύ σπουδαία Αποτελέσματα.
.’ Ας ίδούμε μιά στιγμή - πώς γίνεται 

σήμερα : Είναι μόνο γιά κορίτσια, καί 
μόνο κορίτσια μεγάλα. Σέ κάθε πόλη, 
σχηματίζεται μιά Επιτροπή άπδ Ανθρώ
πους χωρίς ειδικότητα, —■ Δημάρχους, 
δημοτικούς συμβούλους, δημοσιογρά
φους, λογίους κΓ ανθρώπους τού κό
σμου. Καμμιά φορά βάζουν καί καλλι
τέχνες, - κανένα ζωγράφο, κανένα γλύ
πτη “Αλλά κΓ ό πίδ ειδικός ανάμεσα 
σ’ αύτούς Εναν ψήφο Ιχει δπως κΓ ό 
πιδ ανίδεος. Οί Ανίδεοι λοιπόν αποτε
λούν τήν πλειονοψηφία. Τδ χειρότερο 
δμως είναι, δτι ειδικοί κΓ Ανίδεοι δέν 
κρίνουν παρά πρόχειρα, Επιπόλαια, μέ 
τό μάτι καί μέ τδ γούστο τους. Οί δπο- 
ψήφιες παρουσιάζονται μπροστά τους μέ 
μιά μεγάλη τουαλέττα, πού δχι μόνο 
τίς κάνει νά φαντάζουν, Αλλά καί μπο
ρεί νά κρύβη μ|. τέχνη πολλά σωματι
κά Ελαττώματα. Καί συνήθως Εκλέγεται 
οποία καταφέρει νά κάμη τή μεγαλύτε
ρη Εντύπωση ή νά συγκεντρώση τίς πε
ρισσότερες συμπάθειες. Γιατί φυσικά ε
πηρεάζει τούς κριτές καί τδ 'κοινό πού 
παρευρίσκεται στούς χορούς αύτούς των 
Καλλιστείων. ’Έτσι μπορεί Εξαίρετα νά 
έκλεχθή ώς ή ώραιότερη' μια πού νά 
μήν Ιχη ούτε κανονικά χαρακτηριστικά
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προσώπου, ούτε κανονικό σώμα' Αλλά 
μόνο μιά χάρη, μια Εκφραση, Εναν αέρα · 
και . . . μιά ωραία φορεσιά.

ΚΓ ή χάρη βέβαια, κΓ ή Εκφραση 
είναι στοιχεία τής ¿μορφιάς" δέν Είναι 
δμως ή ’Ομορφιά ή ίδια, πού σάς Εδω
σα προχτές τδν όρισμό της. ΚΓ ή ομορ
φιά αύτή δέν μπορεί νά κριθή παρ’ ά 
πδ ειδικούς, μέ τόν κανόνα καί τδ δια
βήτη στό χέρι. Νά σάς πώ τώρα ποιδς 
ακριβώς είνάι ό κανόνας τού τέλειου αν
θρώπινου σώματος, τού καθαυτό φυσιο 
λογικού καί καλλιτεχνικώς ώραΐου άν 
θρώπου; θάπρεπε νά Εκταθώ πολύ, κΓ 
ίσως μερικάπράγματα, πολύπλοκα, δεν 
θά τά καταλαβαίνατε θάρκεσθήτ« μόνο 
σ’ αύτές τίς πληροφορίες : Τδν κανόνα 
τού τέλειου ’Ανθρώπου οί σοφοί τόν ά 
ναζήιήσαν άπδ’τούς 'Αρχαιότερους χρό
νους Στήν Αίγυπτο τώνΦαραώ,—φαν- 
τασθήτε,—είχαν βρει Εναν κανόνα, πού 
τόν πήραν, λένε, κΓ .οί 'Έλληνες. Άπό 
τούς Ελληνικούς, ό περιφημότερος είναι 
τού Πολυκλείτη, τού άγαλματοποιοΰ 
πού Εκαμε τόν θαυμαστό «Δορυφόρο». 
Άπδ τότε ώς σήμερα, οί σοφοί δέν Ε- 
παψαν νά φτιάνουν κανόνες. ’Ογδόντα 
τέτοιους, μέ -διάφορη βάση καί σύστημα 
τόν καθένα, γνωρίζει ή ειδική ’Επιστή
μη ! 'Ο πιό γνωστός, 0 πιδ εύχρηστος, 
είναι ίσως τού γερμανοΰ γιατρού Φρίτς.

- ’Αλλά δπΟιον κανόνα κΓ άν πάρη κα
νείς, μπορεί νά μέτρηση μ’ αύτδν Ινα 
σώμα καί νά ίδή κατά πόσο Ιχει τίς ά- 
παιτοΰμενες γιά τήν τελεία ώραιότητα 
αναλογίες. Καί τούτο γιατί δέν .δια
φέρουν μεταξύ τους, παρά σέ μερικές 
μόνα Αναλογίες, καί σ’ αύτές πάλι Ελά
χιστα;'μόλις κατά έκατορτά ή χιλιοστά.

"Ενα παράδειγμα μόνο : Τό ύψος τού 
σώματος πρέπει νά είναι 7 */, φορές τό 
ύψος τής κεφαλής. Άλλα καί 7 ί/ί νά 
είναι, σάς λένε, δέν πειράζει, καί 8 καμ- 
μιά φορά. Ή Αναλογία λοιπδν είναι ά- 
πό 1 : 7 '/, ώς 1 : 8 . Τό ίδιο, φυσικά, 
ισχύει γιά τδ ύψος τών ποδιών, γιά τδ 
μήκος τών χεριών, γιά τό πλάτος τών 
ώμων καί τής μέσής, γιά τήν Απόσταση 
τών ματιών μεταξύ τους, για τήν άπό 
στάση της μύτης άπδ τδ στόμα, τού στό
ματος άπδ τδ πηγούνι καί καθεξής. Οί 
διαφορές άπδ κανόνα σέριανόνα, δπως 
κΓ άπδ φυσιολογικό άνθρωπο'σέ άνθρω
πο, είναι Ελάχιστες, άσήμαντες Όταν 
δμως οί διαφορές Από τόν κανόνα, — ή 
άπό τδ μέσον δρο τών διαφόρων κα
νόνων,—είναι πολύ μεγάλες, τότε ό άν
θρωπος δέν είναι φυσιολογικός' είναι πα
θολογικός, Επομένως άσχημος Έ. αύ
τή τήν Ασχήμια δέν μπορεί πάντα νά 
τήν ίδή όποιοςδήποτε, καί μάλιστα μέ 
τδ μάτι. Πρέπει νά είναι ειδικός καί νά- 
χη «*1 μέτρο.

Γι’ αύτό, στά Καλλιστεία πού γίνον
ται σήμερα, -τ- κι’ δχι μόνο Εδώ στήν 
Ελλάδα, — δέν βραβεύονται πάντα τά

πραγματικώς' τελειότερα άτομα, Εκεί
να δηλαδή πού θά Εδειχναν τήν Εξέλι
ξη τής φυλής. Άφίνω τώρα δτι δέν γί
νονται Εκ παραλλήλου καί Καλλιστεία 
γι’ άνδρες, γιά Εφήβους. Γιατί μήπως 
κΓ οί άντρες δέν πρέπει νάχουν Επίσης 
φυσιολογικώς τέλειο σώμα; Τά Καλλι
στεία,γιά τό μεγάλο σκοπό πού είπαμε, 
Επρεπε νά είναι καί γιά τά δυδ φύλα. 
ΚΓ οί υποψήφιοι ή οί υποψήφιες, πρίν 
παρουσιασθοΰν σ’ Ενα δημόσιο χορό, ή 
σ’ Ενα στίβο, γιά νάκριθ&Ον, Εστω, άπδ τδ 
πολύ κοι'νό, Επρεπε πρώτα νά.διαλέγων- 
ται μέ μεγάλη αυστηρότητα άπδ μιά 
’Επιτροπή ειδικών; πού θά τούς Εξέτα
ζε .κατά τόν κανόνα. Ή ’Επιτροπή αύ
τή Ήάλεγε : . «Ό·Α, ή Β, δ Γ, ή Δ, Ε
χουν τά προσόντα, δηλαδή τίς άπαιτού- 
μενες Αναλογίες Οί μεταξύ τους διαφο
ρές, γιά τήν ’Επιστήμη, είναι άαήμαν- 
νες. Όλοι αότοί είναι άνθρωποι φυσιο
λογικοί. Διαλέξτε τώρα γιά τά Α’ Βρα- 
βεία αύτού τού χρόνου, δπαιον κι’ ο
ποίαν θέλετε».

Έτσι μόνο θάβγαινε κάτι καλό. ΚΓ 
αύτό θά ήταν τδ ξύπνημα τού κόσμου 
γιά μιά Επιστημονική πιά καλλιέργεια τής 
¿μορφιάς, ή μεγάλη προσοχή πού θά'-' 
διναν οί γονείς κΓ οί παιδαγωγοί γιά 
τ’ Αναπτύσσονται τά' παιδιά, άγόρια ή 
κορίτσι, κανονικώς, φυσιολογικώς, μα-. 
θαίνοντας ν’ Αποφεύγουν δ,τι βλάπτει, 
δ,τι παρεμποδίζει αύτή τήν Ανάπτυξη 
καί νά Επιδιώκουν δ,τι τήν ύποβοηθεΐ, 
δ.τι τήν προάγει. Γιατί δσο τά παιδιά 
είναι μικρά, οί άλλοι βέβαιά πρέπει νά 
τά φροντίζουν. ΚΓ ή φροντίδα αύτή πρέ·

. πει νάρχίζη άπό πολύ νωρίς καί νά εί
ναι Ακοίμητη, άκατάπαυστη, γιατί ϊσα- 
ΐσά άπό τή βρεφική καί τή νηπιακή ή-' 
λικία ή σωματική Ανάπτυξη παίρνει κα
κές ή καλές βάσεις γιά δλητή ζωή.Ό
ταν δμως τά παιδιά μεγαλώνουν Αρκε
τά, δταν περνούν πιά στήν Εφηβική ή- 
λικία, μπορούν νά μαθαίνουν δ,τι χρειά
ζεται γιά νάχουν αύτή τή φροντίδα καί 
μονάχα. Δυστυχώς, στή γλώσσα μας,δέν 
δπάρχουν άκόμα τά κατάλληλα βιβλία. 
Για τίς μητέρες δμως πού Ανατρέφουν 
κορίτσια, καταλληλότατο είναι τδ βιβλίο 
τού δΐΓβίζ, γιά τό όποιο μίλησα καί τήν 
άλλη φορά. Ξέρω πώς τίς ’Επιστολές 
μου τίς διαβάζουν καί πολλές, μητέρες. 
Τούς συσταίνω λοιπόν θερμά αύτό τδ βι
βλίο.. Είναι γραμμένο γιά δλο τδν κό
σμο,— δηλαδή δχι μόνο γιά επιστήμο
νες, -  κΓ εχει μέσα δλες τίς πληροφο
ρίες, τίς όδηγίες καί τίς συμβουλές πού 
χρειάζονται. Μόνο γιά μικρά παιδιά δέν 
είναι βέβαια. Άλλα μιά μητέρα ξερει 
πότε ή κόρη της είναι σέ ήλικία γιάνά 
διαβάση, γιά νά χρησιμοποίηση καί μό
νη "τηζ. Ενα τέτοιο βιβλίο.

Σ&ς άσπάξομαι ΦΑΙΛΩΝ

■ '

Η ΜΙΚΡΗ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ
Άπό μακριά άκουγόταν τδ τραγούδι 

τών κοριτσιών. Στή γωνιά τής ταράτσας 
τού παλατιού, ήταν καθισμένη ή μικρή 
πριγκίπισσα σέ μιά πολυθρόνα,· καί κοί
ταζε τήν Απέραντη γαλανή θάλασσα πού 
Απλωνόταν μπροστά της. Τά μαλλιά της, 
απαλά καί χρυσά σαν τδ μετάξι, πέφτα
νε σέ δυδ χοντρές πλεξούδες, πού θάλε- 
γες δτι ήταν πολύ βαρειές γιά τδ λεπτό 
σωματάκι της. Τά μάτια της μοιάζανε 
μέ δυδ πελώρια ζαφείρια.Φορούσε σκού
ρα βελούδινα ρούχα, πού τήν Εκαναν νά 
φαίνεται πιδ Ασπρη κΓ άπ’ τίς όρτάν- 
σιες πού μαραίνονταν κοντά της, μέσα 
σ’ Ινα πολύτιμο κινέζικο βάζο. Τά κρι- 
νρδάχτυλά της μόλις άγγιζαν τίς χορ
δές τής Αρπας της. Λίγο πιδ. πέρα στε
κόταν ό γέρο-Κέλιο, ό ίνδδς Ακόλουθος 
τού πατέρα της, καί τήν κοίταζε λυπη
μένος... ’Εξορισμένος άπ’ τήν ήλιόλου- 
στη πατρίδα του, λάτρευε τήν άρρωστη 
μικρή πριγκίπισσα, πού τδν Εβαζε νά 
τής λέη ιστορίες τού τόπου του, Εκεί 
πού ό ούρανδς είναι πάντα γαλάζιος .. .

— Κέλιο, ψιθύρισε σιγά'-αιγά, πολλές 
φορές ρωτιέμαι, γιατί γεννήθηκα; Είμαι 
πριγκίπισσα κΓ δμως ή θλιβερή άύτή Α
πορία μοδρχετκι στό νοΰ. Αέςνά τήν Ε
χουν καί τά κορίτσια πού χορεύουν Ε
κεί κάτω ; Γιατί να γεννηθώ, Κέλιο ;

Ό Κέλιο ήξερε δτι πολλά πράγματα 
δεν εξηγούνται σ’ αύτδ τόν κόσμο- άλλά 
δέν ήθελε νά λυπήση τή μικρή πριγκί- 
πισσα καί τής είπε:

— ΣΙ λίγο Ενα δμορφο βασιλόπουλο 
θά Ιρθη νά σέ πάρη καί νά σέ πάη στδ 
παλάτι του.Έκεϊπιά δέν θά ξανακάνης 
αύτή τήν ερώτηοη. .

'Η μικρή πριγκίπισσα κούνησε τδ κε
φάλι της μελαγχολικά καί τού Απάντησε;

— Σέ λίγους μήνες θά γίνω είκοσι 
χρονώγ. Κληρονόμησα άπ’ τή μητέρα 
μου τήν άρρώστεια πού τήν Εσυρε σ’ 
αύτή'τήν ήλικία στδν τάφο. Όχι, δέν 
όνειρεύομαι τήν εύτυχία κοντά στδ δ
μορφο βασιλόπουλο- τήν όνειρεύομαι ψη
λά ..στδν ούρανδ μέ.τή μητέρα μου.

Κουρασμένη άπ’ τήν ομιλία, Εκλεισε 
τά ζαφειρένια μάτια της σάυ γιά νά 
κοιμηθή, άλλά σέ λίγο δυδ χοντρά δά
κρυα κυλούσαν στά.χλωμά.μάγουλά της.

—%Δς φαίνονται πώς μάγαποΰν, είπε' 
δλοι κατά βάθος μέ βαριούνται, έκτδς απδ 
σένα, καλέ μου Κέλιο. Είμαι τόσο δυστυ
χισμένη νάμαι πάντα άρρωστη . . .

Καί ξαναβούρκωσαν τά ματάκια της.
Σέ λίγες μέρες ή μικρή πριγκίπισσα 

ήταν πεθαμένη. Όλοι τή λυπούνται και 
τήν κακοτυχίζουν πού πέθανε-. μόνο ό 
πιστός της: γέρο-Κέλιο δέν κλαίει, γιατί 
αύτδς σκέπτεται δτι ή μικρή ξανθή πριγ- 
κίπισσά είναι πιδ ευχαριστημένη Εκεί- 
πάνω, κοντά στή μητέρα της.

— (Π αράφραβηι βλςουλλ κ. κπουρνια
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ΔΑΚΡΥ - ΓΕΛΙΟ

Σύ, δά.*ρυ, μοιάζεις πρωινή 
δροσούλα πού γυαλίζει 
ο’ ενα τριαντάφυλλο ανθηρό, 
σ’ ενα γαρύφαλλο ζωηρό, 
σέ γιασεμί πού άαπρίζβι.
Καί σό, γλυκό χαμόγελο 
σέ χείλη κοραλλένια, 
σάν πρώτη μοιάζεις χαραυγή 
πού βάφει χαρωπή, γοργή, 
τά σύννεφα ροδάνια.

Δικηγορικά
m

ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ STA &ASH 
, ' ΊΌΓ ΝΕΟΓ ΚΟΣΜΟΥ

Ένα βράδυ πλανήθηκα σ’ ενα 
δάσος, κονιά στό Νιαγάρα' σέ 
λίγο είδα τήν ημέρα νά σβώνη 
ολόγυρά μου καί απόλαυσα μέσα 
στή μοναξιά τ’ ωραίο θέαμα μιας 
νύχτας στις ερημιές τοΰ Νέου Κό
σμου. Μιά ώρα έπειτα άπ’ τό η
λιοβασίλεμα, φάνηκε ή σελήνη 
πάνω άπ’· τ’ αντικρινά δέντρα. 
Έ να μυρωμένο αγέρι, πού ή βα
σίλισσα τής νύχτας έφερνε μαζί 
της άπ’ τήν ανατολή, έρχόταν 
πριν άπό κείνη στό δάσος, σάν 
νάτανε ή δροσερή άναπνοή της.

Τό μοναχικό άστέρι άνέβαινε ά- 
γάλια-άγάλια στόνούρανό. Πό
τε τοβλεπες ν’ άκολουθά ήσυχα 
τό ζαφειρένιο δρόμο του, πότε 
ν' αναπαύεται σέ ογκους άπό σύν
νεφα, πού μοιάζαν με χιονοστε· 
φανωμένες κορυφές ψηλών βου
νών. Τά σύννεφα αύτά, διπλώ
νοντας καί ξεδιπλώνοντας τούς 
πέπλους των, ξετυλίγονταν σάν 
διάφανες λευκές ζώνες, διασκορ
πίζονταν στόν ουρανό _ σά λευ
κές τούφες χιονιού, ή σχημάτιζαν 
όγκους άπό βαμβάκι τόσο μαλα
κό καί τόσο γλυκό στό μάτι,πού 
λές κ’ ένοιωθες την απαλότητα 
καί τήν ελαστικότητα του,

Μά καί στή γη τό θέαμα θέν 
ήταν λιγότερο μαγευτικό. Τό γα
λαζωπό, βελουδένιο φώς τής σε
λήνης έμπαινε μέσα στα διαστή
ματα των δέντρων καί φώτιζε με 
τις αχτίδες του τά πιό κρυφά 
πυκνοσκόταδα. Τό ποτάμι, πού 
κυλούσε στά πόδια μου, μιά χά
νονταν μέσα στά δάση, μιά ξα
ναφαίνονταν, φωτισμένο άπ'τά- 
στέρια πού καθρεφτίζονταν μέ
σα του. Στήν πεδιάδα) άπ’ τήν 
αντικρινή όχθη,ή λάμψη τοΰ φεγ
γαριού κοιμόταν ακίνητη στό 
χορτάρι' οί σημύδες, πού τις τά
ραζε τ’ αγέρι, σκορπισμένες εδώ 
κι’ εκεί, μοιάζαν μέ σκοτεινά νη
σιά πνύ έπλεαν στή φωτισμένη 
κι’ ακίνητη θάλασσα.Τίποτε δέν 
τάραζε τή γαλήνη έκτός άπό τό 
πέσιμο μεριμών φύλλων, τά πέ
ρασμα ξαφνικού άνεμου καί τό 
παράπονο του νυχτοπουλιοϋ.ΙΙό- 
τε-πότε άκουγόνταν άιίό μακριά 
τά υπόκωφα μουγκςίσματα τοΰ 
Νιαγάρο, πού μέσα στή νύχτα 
ξεμάκρυναν άπό έρημο σ' έρημο 
καί ξεψυχούσαν μέσα στά μονα
χικά δάση. Καμμιά άνθρώπινη

γλώσσα δέν θά μπορούσε νά έκ
φραση τό μεγαλείο, τήν κατα
πληκτική μελαγχολία τής σκη
νής, ¿κείνης. Οί πιό ώραίες νύ
χτες στήν Εύρώπη δέν μπορούν 
νά μάς δώσοον ούτε «άν μιά ι
δέα. Στους άγρούς μας τοΰ κά- 
κου ή φαντασία γυρεύει νάπλω- 
9ή' άπ’ όλες τις μεριές, συναντά 
κατοικίες. Στά άγρια δμως αυ
τά μέρή, ή ψυχή μ« απόλαυση 
μπαίνει μέσα στόν ωκεανό τών 
δασών, πετάει πάνω άπό τούς 
καταρράχτες, στοχάζεται κοντά 
στις λίμνες καί τούς ποταμούς, 
καί βρίσκεται μόνη μέ τό Θεό. 

ιΜ ««ά γρ α σ η  τ°  Οβηίγ, <¡11 Ο ΐιΐ'ί-
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Μ ικ ρ ο μ έ γ α λ η
«ί-

Η ΦΙΛΙΑ ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΓ ΠΟΝΤΙΚΟΥ

Μιά γάτα γνωρίστηκε μ’ έναν 
ποντικό καί τοδπε τόσα πολλά 
γιά τή μεγάλη άγάπη καί φιλία 
πού αίατάνθηκε γι’ αΰιόν; ώστε 
τόν κατάφερβ νά κατοικήσουν 
στό ίδιο σπίτι.

— Πρέπει νά κάνουμε προμή
θειες γιά τό χειμώνα, άλλιώς 
θά πεινάσουμε, τού είπε ή γά
τα. Έαύ, ποντιχάκι, δέν μπο
ρείς νά τρέχης παντού καί στό 
τέλος θά πιαστής σέ καμμιά 
φάκα.

Τήν καλή συμβουλή τήν αχού
σε τό ποντικάκι, κι’ Ιίάι Αγό
ρασαν Ιτα .βάζο μέ λαρδί, βά 
δέν ήξεραν πού νά τό κρύψουν. 
Στό τέλος, μετά μεγάλη σκέψη, 
είπε ή γάτα ι

— Δέν ξέρω άλλο μέ̂ ος πού 
νάναι καλύτερα φυλαγμένο άπό 
τήν έκκλησιά, όπου θά τάφήσου- 
με ώσπου νά τό χρειαστούμε.

Λοιπόν τό μετέγεραν εκεί. Μά 
σέ λίγες μέρες το λιγούρεψε ή 
γάτα καί είπε στό ποντικάκι:

— "Ακούσε, ποντικάκι, ή 'ξα· 
δέρφη μου με προσκάλεσε νά τής 
βαφτίσω ενα άγοράκι' θά πάω, 
καί φρόντισε έσύ γιά τό σπίτι 
σήμερα.

— Καλά, τής λέει τό ποντι
κάκι, πήγαινε, μά μήν ξεχάσης 
νά μού φέρης καί μένα κάτι γιά 
νά φάω.

Ή γάτα πήγε στήν έκκλησιά, 
Ιφαγε κρυφά τό άπάνω μέρος ά
πό τό λαρδί, κατόπι Ικανέ έναν 
περίπατο στά κεραμίδια καί τό 
βί̂ άδυ γύρισε στό σπίτι. Τό πον- 
τικάκ, μόλις τήν είδε, τ ή  ρώτη
σε πώς έβγαλε τό μωρό.

— «Άπάνω-φάγωμα» . . .  τού 
λέγει εκείνη..

Σέ λίγο καιρό βγήκε πάλι μέ 
τήν πρόφαση πώς θά βάφτιζε 
καί δεύτερο παιδί τής ξαδέρφης 
της, πήγε στήν έκκλησιά κι' έ
φαγε τό λαρδί ώς τή μέση.

"Αμα γύρισε στό σπίτι καί τή 
ρώτησε πάλι τό ποντιχάκι πώς 
έβγαλε τό (ΐωρό, τού άποκρίθη- 
χε : — «Μισοφάγωμα».

Τέλος βγήκε καί γιά τρίτη φο
ρά « γιά βαφτίσια * καί άποτέ-

λειωσε τό βάζο μέ τό λαρδί. Τή 
φορά αΰτή τό μωρό δνομάστηκβ: 
«Όλοφάγωμα».

Έω ς τώρα ή γάτα καί τό πον
τικάκι πήγαιναν πολύ καλά, άλ- 
λά όταν έγινε βαρυχειμωνιά,.λέει 
τό ποντικάκι στή γάτα :

— Δέν παμε νά βρούμε τό λαρ
δί ; — Πάμε, τοΰ λέει ή γάτα.

Μόλις έφτασαν καί είδε τό 
ποντικάχι Αδειανό τό βάζο, λέει: 

- Τώρα καταλαβαίνω τί έσ,ή- 
μαιναν τά βαφτίσια σου : Άπά· 
νω-φάγωμα, Μισοφάγωμα...

— Μιά λέξη μόνο νά πής ακό
μα, θά σέ καταπιώ ! φωνάζει ή 
γάτα.

— . . ,'Ολοφάγωμα ! δέν πρά- 
φτασε νά πή τό ποντικάκι κι’ ή 
γάτα ορμησε μ’ εναν πήδο πάνω 
του κα’ι τό κατάπιε.

Αΰτή ήταν ή φιλία τής γάτας 
μέ τό ποντικάκι . . ,
I Παράφ» «ο π  Απ’ιό  Γ ε μ μ α ν υ ώ το δ Ο ιϊιη ιτ ]}

’Αγριόγατα
ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΙΔΡΑ

ΚΟΚΚΙΝΗΣΕ Η ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ ;

Έγινε — καθώς λένε — σ' ¿να 
ελληνικό νησί τόν καιρό τής 
τουρκοκρατίας.

Μιά φορά ενας Τούρκος, παρ’ 
όλη τήν άπαγόρευση τής θρη
σκείας του, μπήκε νά πιή στό 
«σπηλιό τής κυρά-Μαριγώς. Μή 
θέλοντας δμως καί νά μεθύση, 
μόλις ήπιε 6υό-τρία ποτήρια, πη
γαίνει κατά τό παγκάρι καί ρω
τά ελληνικά σκοτώνοντας τις λέ
ξεις : «Κυρά-Μαργώ, κοκκίνησε 
ή μάτια μου ;»

Εκείνη, γιά νά πιή κι’ άλλο 
κρασί, τού άπαντά : «Όχι, Μου- 
σταφά-Μβχμέτ, νά σέ χαρώ, κα
θόλου βέν κοκκίνησαν.»

3ανακάθεται ό Τούρκος, ξα- 
ναπίνει, ξαναρωτά, μά ή ίδια α
πάντηση άπό τήν κυρά-Μαριγώ. 
Αύτό Ιγινε κάμποσες φορές.

Είχε πιά νυχτώσει, ήρθε ή ώ
ρα νά κλείση τό μαγαζί, κι’ όταν 
πάλι ό Τούρκο; πλησίασε τρικλί
ζοντας καί ρώτησε «Κοκκίνησε 
ή μάτια μου;», ή κυρά - Μαριγώ 
τού λέει έπιτέλους : «Οθ, οθ, κοκ- 
κίνησαν τώρ' αύτά, έγιναν . . . 
αίμα I»

Κι’ δ Τούρκος, μ’ όλο του τό 
μεθύσι, άπαντά : «Έ , τώρα κυ- 
ρά-Μαργώ . . .  δέ βλέπω πλερώ- 
σει!» Πίκμαν

ΤΒΒΓ
ΠΑΙΔΙΚΟ Ν  Π Ν Ε Υ Μ Α

Ό  Γιωργάκης σταματά έν' α
μάξι καί μπαίνει μέσα.

— Πού νά σε πάω ; ρωτά δ 
άμαξάς.

Κι' δ Γιωργάκης άπαντα :
— Αύτό δέ σ’ ενδιαφέρει, Αλ

λά τράβα γρήγορα.
Μιά Ψυχή

Ό  Τοτός σταματά εναν άμαξιίι
— Πόσα θέλεις νά μέ πας ί

σαμε τά Πατήσια ;
— Είκοσιπβντε δραχμές.
— Ου, τόσα πολλά ; Κάτσε μέ

σω νά σέ πάω εγώ μέ τά μισά ί
Ανυπόγραφος

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ « ΔΙΑΠΛΑΣΕΑΣ»

Ά&ήναι, 4 2  όδόξ Εΰριπί&ου, 
τήν 2  Φεβρουάριον 1980. ί

ΑΡΚΕΤΟΥΣ έχώ νά ευχάριστή- [- 
σω καί σήμερα γιά Εεσπάθωμα.' 
Πρέπει δμως νά πώ, δτι θάθελα 
νάχα περισσότερους,.. Τόσο δύσκο
λο λοιπόν είναι νά μοδ έγγράψουν 
ένα-δυό νέους συνδρομητές κι’ οί 
άλλοι παλιοί μου φίλοι ; δέν τ4. πι
στεύω ! Τό περιοδικό αύτό, κατά 
τή γενική δμολογία, είναι τό' καλύ
τερο πού βγαίνει στήν 'Ελλάδα. 'Η 
οονδρομή του είναι φθηνότατη, ή 
μιοή άπ’ δ,τι έπρεπε νά είναι σχε
τικά μ* όκείνη πού είχε προπολε- ' 
μικώς καί σχετικά μέ τήν τεράστια 
ύπερτίμηοη τού χαρτιοΟ, τ®ν τυπο
γραφικών κλπ. Επομένως θάφτανε 
ένα μικρό σπρώξιμο γιά νά γίνη ι 
κανένας πρόθυμα συνδρομητής σ’ I- | 
•να τόσο καλό καί. φτηνό περιοδιχό. 
θάφτανε κι’ άπλώς νά τό γνωρίση. 
Έ , αύτή τή προπαγάνδα έχω ά· 
ναθεοει ατούς παλιούς μου μικρούς 
φίλους. Καί φρονώ ότι μπορούν νά 
τήν κάνουν ώραιότατα. Φτάνει νά 
θέλουν καί νά μή τό ξεχνούν ποτέ.

Ή φίλη μου Άστήρ, — καί όχι 
Αστέρια, γιατί μ’ αύτό τό ψευδώ
νυμο πού έπρότεινε, έχω άλλην,— 
έκαμε πολύν καιρό νά μού γράψ-η. 1 
'Αλλά δχι γιατί μέ ξέχασε. «θά- ι 
μουν πολύ αχάριστη, — γράφει, — ι 
άν τδκαν ’ αύτό δστερ’ άπό τή χα- ■ 
ρά πού μού χαρίζεις. Γιατί σε βέ
βαιο» δτι ποτέ δέν αίοθάνθηκα με
γαλύτερη άπ' αύτήν πού αισθάνο
μαι κάθε φορά πού λαβαίνω.Τό φυλ
λάδιό σου ϊ Τό περιμένω ατό παρά
θυρο, καί μόλις δώ άπό μακριά τόν 
ταχυδρόμο, τρέχω καί τό παίρνω... 
Καί τά πρώτο πού διαβάζω είναι 
πάντα ή 'Αθηναϊκή 'Επιστολή, τού 
αγαπημένου μου κ. Εενοπούλου- 
’Αχ, τί όμορφα πού γράφει χαί πώς 
θάθελα νάχκ 5λα του τά βιβλία!..» 
Έ , δέν είναι δύσκολο. Σιγά-σιγά 
μπορεί νά τάποκτήση όλα, όπως 
απόκτησε τώρα τήν «Τιμή τοδ Ά- 
δελφοΟ», πού τής τήν έστειλα καί 
με αύτόγραφο τοδ συγγραφέα" κα
τά τήν έπιθυμία της.

Κι' άλλα περίεργα όνόματα- Ή 
Φρύνη μέ πληροφορεί ότι έχει στή 
Μυτιλήνη μιά θειά πού λέγεται Κου- 
ζινή, καί μιά έξαδέλφη θεόπη. 'Ε
πίσης Κανταζινούδα (άπό τό Καν- 
ταζινή) Πίρμαθούλα (άπό τό Ύπερ- 
μάχφ λέει) είναι μυτιληνέίκα όνό
ματα «άξια ουζητήσεως». Ή ίδιά 
Ιξηγείότι «θεόπη» είν’ έκείνη πού 
έχει όψη θεοδ ή θεάς. Τί λέτε καί 
σείς ; Εανακούσατε αύτό τώραίο 
όνομα ;

Μέ χαρά μου, Άκτίς ‘Ηλιον, έ
λαβα τό γράμμα σου, δστερ’ άπό 
τόσον καιρό κι’ έμαθα τά νέα σου. 
Εύτυχώς πού τά δυσάρεστα ήταν 
περαστικά, έν® άπό τήν τρίμηνη 
διαμονή στή Γερμανία θάχης, &πο· 
ποθέτω, πολύ εύχάριστες άναμνή- 
σεις. -. . Ναί, είναι δύσκολο σήμερα 
νίς γράφη κανείς όί)ιιγή τήν καθα
ρεύουσα,— όπως τή θέλει ό κ. Γυ- 
νασιάρχης,— άφοδ διαβάζη διαρκώς 
βιβλία στή δημοτική, Μπορείς δ
μως, νομίζω, νά έπιθεωρής μέ προ
σοχή τις έκθέσεις σου καί... νά με-
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ταφράζεις όσες φράσεις τής δημοτι
κής σου ξέφυγαν. Έστειλα δ,τι έ- 

. ζήτησες. Φίλησέ'μου καί τό Μπέ
μπη πού διαβάζει μέ χαρά τόν «Βα- 
ίιλιά τής Έρημου».

Καί σύ, "Εξνπνή Γατούλα, εί
χες καιρό νά μόδ γράψης,'άλλά δέν 
πειράζει άφοδ πάντα μάγαπάς. Σ'" 
εύχαριστώ γιά τά καλά λόγια, καί 
θά πώ στή Τξίνα δτι περιμένεις 
κάρτα της, άν κι’ αύτά πρέπει νά 
λέγωνται μέ Μικρή ’Αγγελία' για
τί γιά φαν χάσου άν δλοι μοΰ έγρα
φαν νά τούς διαβιβάζω παραγγε
λίες, δέν θά μοδ έφταναν πολλές 
σελίδες 'Αλληλογραφίας. Τώρα πε
ριμένω νά μοδ γράφης «άναλόγως 
τών μαθημάτων», “ίΐ, πρώτα τά 
μαθήματα βέβαια !

’Αστραπόβροντο, έχω δυό γράμ
ματά σου μπροστά μου : έκείνο πού 
συνόδευε τή φωτογραφία σου (τήν 
έλαβα καί θά δημοσιευθή,) καί τάλ-_ 

- λο μέ τΙς '200"'®ρά<χμές' (ο'Γ παράγ'- 
·'· γελίες σου έγιναν) καί μέ τή χαρι

τωμένη έμμετρη ευχή. Ευχαριστώ 
γιψ δλπι-Όσο· γιά τήν έκκλησή σου 
στάγόρια τής Λέσβου, πώς δέν πρέ
πει νάφίνουν νά τά ξεπερνούν τά 
κορίτσια, αάν απόγονοι χοδ θεοφρά- 
στου., τοδ Πιττακοδ, τοΰ Άρίωνα, 
τσδ Βενιαμίν καί τού Βερναρδάκη, 
•οί Λεσβιοπούλες ίσως θάπαντοδσαν 
ότι έκεΤ γεννήθηκε κι’ ή Σαπφώ, 
-πού όχι μόνο στήν. αρχαιότητα, άλ
λα καί σήμερα θεωρείται ή μεγα
λύτερη ποιήτρια τού κόσμου.

θά είδες, Μακεδονικόν Έντελ· 
βάϊς, τήν έγκριση τοΰ ψευδωνύμου 
σου. ’Αφού είχες.τόσον πόθο νά γί- 
νης συνδρομήτ ριά μου, οί καλοί 
σου' γονείς δεν μπορούσαν νά μή 
•οοΰ κάμουν αύτό χό πρωτοχρονιά- 
•χικο δώρο. Ζοδ έστειλα καί τόν 
•‘Οδηγό“ κι’ ελπίζω νά μοδ γρά- 
τρης συχνά. Τά γράμματά σου θά μ’ 
ευχαριστούν καί γιά Ιναν άλλο α
κόμα λόγο : γράφεις τόσο ευανά
γνωστα, καθαρά, ξεκούρασταί "Αχ, 
άς μπορούσα νά δείξω τά γράμμα 
-σου οέ μερικ'ούς καί μερικές . . .

Δεκάξη χρονών έφτασε ό νέος 
μου φίλος Κουρχοΰλας καί δέν ή- 

■ ξερε άκόμα δτι δπάρχει «Λιάπλασις 
τών Παίδων» 1 Καθόλου παράξενο. 
Στή μικρή του πόλη, ούτε στά κιό- 
■σκια μέ βρίσκει κανείς, οδτε πολ- 
λ.ούς συνδρομητές έχω. Έτσι κι’ δ 
Κουρκούλας κατά σύμπτωση μέ 
είδε στά χέρια ένός συμμαθητή του. 
Άλα’ αυτό ήταν ! Γιατί μόλις μέ 
-είδε, κατάλαβε τί άξίζω κι’ έσπευ- 
-σε νά γίνη συνδρομητής. Κι’ έγώ 
χαίρω . πολύ πού θάχω άκόμα ένα 
καλό φίλο. Μπορεί μάλιστα, άφοδ 
■μάγαπά, νά έργασθή καί γιά τή διά- 
-δοσή μου στήν πόλη του, δπου θά 
δπάρχουν καί πολλά άλλα 'παιδιά 
ποό'θάθελαν νά μέ διαβάζουν.

Ή Κόρη τό&ν Ά&ηνόνν, μέ τήν 
ανανέωση τής συνδρομής της, άνα- 

‘θυμάται τήν πρώτη φορά πού μπή
κα οτό σπίτι της. Ήταν πρό δέκα 
έτίι·/ Και τότε μ’ έπαιρνε δ αδελ
φός της- ’Αλλά κι’ αύτή μέ διάβα- 
•σε, τά Χριστούγεννα άνήμερα' καί 
καθώς δημοσίευα τότε τό «Χωρίς 
Οικογένεια · τοδ Μαλό, άκόμα θυ
μάται μιά φράση του μικρού Ρεμή: 
ότι «πάντα ύπήρχε μιά γυναίκα, 
πού, δτμν έβρεχε, έτρεχε νά' τόν 
πάρη άπ’ τ̂έ λιβάδι, καί τόν τύλι

γε μέ τό φουστάνι της κτλ.» Καί 
κατά σύμπτωση έβρεχε κείνη τήν 
ήμερα. Γι’ αύτό, φαίνεται, ή εικό
να τής έντυπώθηκε περισσότερο ... 
"Α, ώραίο τό γράμμα της, μ’ αυ
τές τις αναμνήσεις τής γνωριμίας 
μας . . . Καί γι’ άλλ’. άκόμη μοΰ 
γράφει πολλά' άλλά πού τόπος νά 
τάναφέρω !

Κι’ ή Μαχαραβάτα, — θά είδε 
τήν έγκριση του νέου της ψευδω
νύμου — μοδ θυμίζει δτι δεκαπέντε 
χρόνια σωστά πηγαίνω στό σπίτι 
της ! 'Όταν ή αδελφή της πρωτό- 
γινε συνδρομήτρια, «ύτή ήταν μό
λις τριών χρρνώ. Ναί, τί γρήγορα 
πού περνοδν τά χρόνια ! Ή άγάπη 
δμως μένει, Κι’ είμαι πολύ ευτυχής 
γι’ αύτό . . .

Μέ χαρά κι’ έγώ, Πρίγκιψ τής 
*Ομιχλης, διάβασα «τό πρώτο με
γάλο γράμμα πού μου γράφεις*. 
2 ’ ευχαριστώ πολύ γ;ά τά καλά 
λόγια. Άπό τον «Όδηγό» πού σοδ 
στέλνω, θά μάθης δτι κι’ ή άδελφή 
σου μπορεί νά πάρη ψευδώνυμο, 
καί συ νά μοδ στέλνης γιά τή Σε
λίδα τά διηγήματα πού γράφεις.

Σοδ διεβίδασα, Ρόδάν&η, τά 
συλλυπητήριά μου μέ μιά φίλη σου, 
πού άπό τό γράμμα της έμαθα 
πρώτα τό μεγάλο δυστύχημα. Σε 
συλλυποδμαι καί,πάλι. Έχασες έ
να λαμπρό πατέρα, έχασε κι’ ή 
κοινωνία ένα σπάνιον άνθρωπο, πού 
ή μνήμη, του θά μείνη αιώνια. Αυ
τό τουλάχιστο δς σοδ είναι μιά μι-’ 
χρή παρηγοριά, γιατί τή μεγάλη 
'μόνο δ θεός μπορεί νά τή δώση...

Κι’ έγώ λυπήθηκα, ΖΓαραμυ&έ- 
νιε, πού δέν μπόρεσες νά πάς φέτος 
σχολείο, γιατί μέ τό ταξίδι σου έ
χασες τήν προθεσμία τής έγγραφής. 
Άλλά δέν μπορείς τάχα νά πάς 
τό Ιρχόμενο ; Τό χάσιμο ένός χρό
νου δέν είναι βέβαια μικρό πράγμα' 
μέ τό ζήλο δμως πού έχεις γιά τά 
γράμματα, δέν θά σοδ ήταν δύσκο
λο νάναπληρώσης. Ώςτόσο, άν θά 
μείνης στή θέση πού βρήκες, άν θά 
επιδοθής πιά στό πρακτικό στάδιο, 
μήν πάψης νά διαβάζης ωφέλιμα 
πράγματα χαί νά «διδάσκεσαι τερ- 
πόμενος». Όποια Ιργααία κι’ άν 
κάνη κανένας, πρέπει νά φροντίζη 
χαί γιά τή μόρφωσή του, πού εί
ναι άλλο πράγμα. Άλλά ήταν ί
σως περιττό νά τό πώ σένα πού έ
χεις τόση φιλομάθεια.

Μέ μεγάλη χαρά αναγγέλλω τούς 
εύτυχισμένους αρραβώνες τής άγα- 
πητής μας φίλης Φαίδρας Κ . ΑΙ- 
μιλιανί&ον, άπό τή Λευκωσία τής 
Κύπρου, μέ τόν κ. Ευτύχιο Χα- 
τζηλάμοτρου, δικηγόρο στήν Κυ- 
ρήνεια. Στέλνω τις πιό Ιγκάρδιές 
μου εύχές.

Ή προθεσμία γιά τήν ανανέωση 
τών περσινών ψευδωνύμων Ιληξε. 
Τώρα θεωρώ αδέσποτα όσα δέν ά- 
νανεώθηκαν καί τά δίνω σ’ άλλους 
πού τά ζητοδν. Έστε άν θελήση 
κανείς νάνανεώση τό περσινό του 
ψευδώνυμο, μπορεί βέβαια νά τό 
βρή ελεύθερο, άλλ’ δν χό βρή δο
σμένο, δένθά φταίω βέβαια εγώ...

Σέ άλλους 84ν έχω σήμερα τόπο 
ν’ άπαντήσω. θ ’ αναφέρω μόνο έ- 
κείνους πού ξεσπάθωσαν. Είναι οί 
έξης : Βολιώτικη Τρελλοειαρέα, 
Γ . Δ. Άνεμογιάννης, Γιάννης Θ. 
Μουστάκας, Μυστική Άατυνο-

μία Δισπλάοείος, Μειεμσνέχα J7i-' 
κολοσιονλον, Γ. Σεβαατίκογλου, 
Σύλλογος αΕάτραχοι», 'Αλανιά
ρα, Φαοουλής Φιλόσοφος, Πρίγ· 
κιψ τής 'Ομίχλης, Φρίξος και 
Όρεατης, Μυξαμβΐχη, ΤΙροοκο- 
ιτάπι τοϋ Εύξείνου,’Αγκάθι, Αυ- 
οόχΟρτον, Βασίλισσα τώρ Ρόδαν, 
ΙΙαυλ. Δ. Γεροντΐλης, Παρφυ- 

'6<ί, ’Αριοτέα 1. Βαμβακα, Χα- 
λιμα, “Ελντα Βόλγγου, Μαρία 
Άβραμάκου, αΚοραής», Ά&η- 

τήηναΐί, Άρχοντοπονλα, . Κοίτη 
Κοβάταου, Έλπίζουοα Νεότης, 
Μάχη Τσούρη, ’Ερωτηματικόν, 
Ί α .  Μητρόπονλος, Εΰζωνάκι 
καί Παιδί τον Ευρώτα.-—Εύχαρι- 
οτώ μ’ όλη μου τήν καρδιά τά. κα
λά μου' τά παιδιά.

ΓΙΑ  ΤΗ Ν  Σ . Ε . Σ .

Πλησιάζουν νά τελειώσουν τά 
κομμάτια πού είχα λάβει άπό τό 
192!) καί τώρα πρέπει νά λάβω άλ
λα γιά τό 1980. Δηλώνω λοιπόν 
ότι δέχομαι από σήμερα. Πα
λαιοί καί νέοι συνδρομηταί, δσοι 
θέλουν νά στείλουν, πρέπει άφεό- 
κτως νά διαβάσουν τόν . ’Οδηγό, 
γιατί δέν θά δεχθώ κανένα κομμά
τι άπό κανένα, άν δέν είναι κατά 
τούς όρους. Όσο γιά μερικά πού 
ίλαβα αυτόν τόν καιρό, από μερι
κούς πού έπρόβλεψαν ότι γρήγορα 
θά ζητοδσα, αύτά θά τφ συμπερι- 
λάβω. Καί πάλι συσταίνω τόν 'Ο
δηγό. ’Εκεί μόνο θά ίδή καθένας' 
πόσα μπορεί νά στείλη, τί είδους 
πρέπει νά είναι, τί έκταση νά I- 

*χουν, πώς νά είναι γραμμένα κτλ.

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ fE T M IN IM O N
& Κανένα φειι6ώνο^ιο βέν ένχρ {ν«τα ι, οδτβ 
δνανΕώ νίται, $ ν  <5ev ΰυνσοΔόεται ¿πβ τβ 
νι καίω μα, βρ. t o .  —  Töi ^
1ceveou}t6va Ιοχοοον ως τ ή ν  30 Ν ο «μ$ριοσ  
930. 'Ο ιτ α  öovoöeuovrcsi i n i  Α . Ανήχουν- 

ee i y i y i «  και fcro Κ , <fi κορίτοια.

Ν έ «  Η 'ε υ δ ώ ν ϋ μ α  : Κορφια- 
τόπουλο, ά. (+ ;). Κιθαιρώνβία 
Κόρη, κ. (ΜΜ). Πουλί τής Σκο
τεινιάς, χ.*,(ΜΛ). Σαρλώς, ά. 
(ΝΙΙ). 'Ηρόδοτος, ά. (ΙΠΡ). ’Ε
ρωτηματικόν, ά. (ΛΛ). Κόμμα, 
μ. -(ΕΚ), Εΰζωνάκι, ά. (ΕΣ). 
Γιούλης, ά. (γΛ) Έλιτα, κ. 
(ΠΚ1. Ντέτβκτιβ, ά. (ΚΓ). Λά 
Μβρσβγαίζ, ά. (;). Νβυτάχι, κ· 
(ΘΠ). Διαβολεμμένο Κοριτσάκι, 
κ. (ΙΣ). Μικρός Νβύαρχος, ά.
(ΟΣ). Νοστράδαμος, ά. ( ..... ).
Χαρά, κ. (MB).

’Ανανεώσεις ψευδωνύμων :
Μαγκάκι, κ. Χρυσή Άκτίς, κ. 

Βεατρίκη, κ. Ή ρα, κ. 'Εστία, 
κ. Αίολος, ά. ‘Απόλλων, ά. Ί ·  
βάνα, ,κ. Ρασπούτιν, ά. Μέλισ
σα, κ. ’Αντιγόνη, κ. Πλοίαρχος 
Γράν, ά. ’Ελιάν«, κ. Σαρδανά
παλος,«. Άρχοντοπούλα, «.’Αγ
γελούδι, «. ‘Αγνουλα, κ. Ά γ 
γελος Ευτυχίας, «. Κυρ« Φρο- 
σύνη, «.

Τό πρώτιστον κα&ήκον 
τον καλόν σννδρομητού 
είναι ή δγκαιρος άναρέω- 
σις της οννδρομής του.

>—, — . -  .. J.

Ή  Διάπλασις άσπάζεται τούς 
φίλους της : Σγουρόμαλλην (ευ
χαριστώ πολύ' έλπίζω τώρα νά εί
σαι εντελώς καλά' έλαβε τό έσώ- 
κλειστο ό κ. 3.) Βοναπάρτην 
(«'Οδηγόν καί τετράδια έστειλα· 
εύχαρισχώ γιά όσα γράφεις') Μα- . 
γικήν ΙΤυχτιάν (εύχαριστώ γιά δ- 
λα' θά λάβα» τώρα «αί κανένα Εκ
τενέστερο γράμμα σου ;) Φρίξον 
καί Όρέστην (δέν σάς τό είπα, 
πώς άμα δείχνετε τό φυλλάδιό μου 
μέ τά τόσα ώραϊα πού περιέχει, τά 
παιδιά θά Ινθουσιάζωνται ; ευχαρι
στώ πάρα πολύ καί περιμένω τώ
ρα καί τάλλα σας ξεοπαθώματα') 
Νΐτοαν Καβούρα (καί τό δικό σου 
ζωηρότατο ξεαπάθωμα έλπίζω νά- - 
χη συνέχεια') Νϊναν Αιακοπού- 
Χον (τή νέα μου φίλη, πού τόση 
έπιθυμία έχει νά. γνωρισθή μέ τόν 
Λιαπλασόκοομο·)5βΑηΐΑ« (ευχαριστώ 
πολύ’ περιμένω τώρα καί τή φίλη 
σου') Αυσόχαρτο (συνάντηση ιδε
ών, άφοδ βέβαιά δέν είχες' ίδεί :ή 
Συλλογή τής Μεγάλης Ελλάδος 
μέ τό Αημώδες Αίνιγμα πού, όπως 
καί σύ, τό εκανε Γρίφο") Τριφα
σικό Κουνούπι . (έστειλα τά ζη- 
τηθένία πρός εξόφληση τοδ λ)μοδ’) 
Ναπολέο*’τα (δημοσίευση φωτο
γραφίας στίς Μικρές Αγγελίες θά 
¿στοίχιζε 150 δραχμές, δηλαδή, τά 
έξοδα τοδ κλισέ κκί.τοδ χώρου')ΛΓέ- 
κροσκοιΐικήν (αύτό οοδ ενέκρινα' 
γιά τό ξεοπάθωμα σ’ ευχαρίστησα' 
•'Οδηγόν* έστειλα') Μικρόν ”Η
ρώα (χαίρω πολύ κΓ έλπίζω ότι... 
δέν θά μετανοιώσης' >'Οδηγόν» καί 
χαρτί τών λύσεων, έστειλα') Μο· 
ρέλλαν (εύχαριστώ «ολύ .γιά τό 
μεγάλο γράμμα μέ τά . τόσο . καλά 
λόγια' δχι, ποτέ δέν ύπεθεσα πώς 
μέ ξεχασες-ή πώς ήταν δυνατό νά 
μώφήσης- μόνο θά ήθελα νά μου 
έγραφες συχνότερα...). Αιδώ (δέν 
πειράζει' εύχαριστώ πολύ γιά όλα') 
Αιγυπτιακόν ’Αστέρα (χαίρώ πού 
βρίσκεσαι εν πλήρει άναρρώσει" (ύ, 
πολύ δικαιολογημένη ή άργοπορία 
αου') Μ. Κυπριάδου. (εύχαριστ® 
πολύ' δσο γιά τή γλώστα, άκολου- 
6ώ πιστά τόν γλωσσικό τύπο τών 
αναγνωστικών βιβλίων τών έγκε- 
κριμένων άπό τό ‘Γπουργείο’ χι’- ε - 

.τσι, ■ νομίζω, .πρέπει νά κάνω, γιά 
.νά μή διαβάζουν τά παιδιά-δυό ει
δών δημοτικές γλώσσες, τή στιγμή, 
εννοείται πού ή καθαρεύουσα ή ή 
πολύ άνακαιωμένη Ιχει έγκαταλει- 
φθή πιά άπό τούς λογοτέχνες μας') 
Κοκχινόπετραν (αύτό, καθώς θά 
είδες, σοδ ένέχρινα, ναί, τώρα είσαι 
τέλεια Αιαπλασοπούλα, άφοδ πήρες 
μάλιστα καί τόν «'Οδηγό»'έμπρός!) 
Κατσαρίδαν (σοδ έστειλα 5 τετρά
δια' γράφε μου τώρα πού έχεις καί 
ψευδώνυμο·) ΙΤορφυρίδα (εύχαρι- 
στώ πολύ καί περιμένω') Ταπεινό 
Κυκλάμινο (εύχαριστώ πολύ' πώς 
πήγαν οί διαγωνισμοί ; έκτάς άπό 
τήν παλιά αύτή μετάφραση τής 
«Notre-Dnme de París», — τοδ 
Καραοοΰτσα νομίζω,— σε αρχαϊκή 
γλώσσα, άδιάβαστη σήμερα, δέν ξέ
ρω νδγινε άλλη·) Ξιφομάχον (εύ- 
χαριστώ πολύ γιά* όλα* γράφε όταν 
Ιχεις καιρό') Φεγγαράκι (αύτό,κα
θώς είδες, σοδ διάλεξα' βέβαια, ή 
σειρά σου τώρα' περιμένω δράση α
νάλογή με τών αδελφών σου') ΙΙαγ- 
χο.νίνι (χαίρω πουίγινες καλά'εύ-
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χαριστώ πολύ' γράφε μου τώρα πιό 
αοχνά') Χιχρύν '‘Ε&ισσαιν (Ισττι- 
λα· πολύ μοΟ &ρββ* τό γραμματά- 
χι σου μέ τις ίστορίϊξ τ%άδίλφού- 
λα'ς πού τήν φιλώ') Δικηγορίναν 
(πιραοτικά· τό ποίημά οου θ& πι- 
ριληφθή, γιατί, καθώς βλέπεις, 
αρχίζω πάλι ν& δέχωμαι·) ΔούΧαν 
(«'Οδηγόν» έατειλα' μήν απελπίζε
σαι, πάντα είναι καιρός να μοϋ δεί- 
655 τήν αγάπη οοι> καί μ’εργα, καί 
κάποτε ή εΊκαιρΙα'βά παρουσικσθί)·) 
Καπετανοπούλαν (πού από τόν 
χαιρέ πού έγινε σονδρομήτρια «πή- 
ρε.νέα ζωή»' τί καλά·!) ’Αγαπη
μένη? (ευχαρίστως νά τό διαβάσω 
καί νά σου πώ τή γνώμη μου' αλ
λά ποδ είναι; μοϋ τό έστειλες ;) 
Φάρον της Ειρήνης* ΙΙροοιοπι- 
δοφόρον Φαντομαν κτλ.' κτλ.

Κώοταν Κουτουρίδην, ’Αν 
δβέαν Κηλλιανχξήν, “Ελλην Έ μ· 
μανουηΐίδον,· Μαγκάκι, Μάχην 
Τοονρη, Ρόζαν Δαγοπάτη, Δον 
Ζουάν, Γεώργιον Μ.Χαβαράνην, 
Άντ. Δέσποτάκην, Ν. Γραμμα
τικόν, Άφρικάναν ( - ’Οδηγόν» 
κτλ. έστειλα.)'

Ε !ί ΦβΚξ ¿πιστολάς Ιλαδα μετά 
τήν 1 Φεβρουάριου, θ’ άπαντήσω 
στό έρχόμενο.

ΠΝΕΤΗΑΤΙΚ1Ϊ ΑΣΚΗ2ΕΙ2
Σ Υ Ν Ε Χ Ε Ι Α  τοΰ 24£ον( Δια γω νισμόν; 

Τ σ Ο  φυλλαδίον τού το ν αΐ λύσεις ε ίν α ι δο- 
« τ « ι  μβ£ρι τής  8  ‘Α -ο ιλ ίο ι ·.

13S. Αεξίγριφος 
Χώρ’ ασιατική πού ξέρεις 
Μέ τό άρθρο τήν προφέρεις,
Κι’ έκεΐ πούλεγες τή χώρα, 
Μικρή νήσος βγαίνει τώρα

'ΒΛενΘέριβς Ν. Ρ®ι>σσ*κη5
133. Λογοπαικηκός Λεξίγρ’ιφος 
—Δες πείνα ποιϊχει τό γατί, 

Κοντεύει νά ψοφήση. .  . 
“Έτσι, πες, λέγεται αυτή, . 
Κανείς &ν αέ ρωτήοη.

Κ α σ τα ν ή  ΝεράΤόα 
134, Ζτοιχειοτονόγριφος 
Επίθετο, τό πιό κοινό,
‘Άν άποκεφαλίσης 
Καί παροξυτονίοης,
Κοινό θά ίδής ποτό.

Ρωμαίος Πρίγκιφ
185. Αϊνιγμα 

Λίγο, πολύ, έγώ τ’ ορκίζομαι, 
"Ολοι σας φάγατε άπ’ αύτό,
Κι’ ας είναι πράγμα πού δέν τρώ- 
Οδτε ώμό, ούτε βραστό, lyetai 

Γκυζηί
136. Τρίγωνον 

* * * * *  *—Μυθικόν ζώον
* ? ftJJ * =  Μέρος «ίσθητηρίου

="Ορος τής Ελλάδος
* *  * ' =Νήσος τού Αιγαίου
* *  =Μετοχή
* --Σύμφωνον 

Καί ναθέτως τά Ιδια.
Κατίνα Κ. Κεχαγ’®

137. Κρυπτογραφικόν 
12834256 =  Μύγας βοτανικός 
‘2Vi6656 — Ποταμός 
32356 =Ά ρχ. βασιλεύς 
4843246 =  Τής Διαπλιίσεως . . .  
52346 =  Πτηνόν
64326 =  Ξύλον Ήρώ

138-142. Μαγικόν Γράμμα 
Τή άνταλλαγή Ινός γράμμα

τος εις εκάστην των κάτωθι λέ

ξεων δι’ ενός άλλου, πάντοτε τού 
αότοϋ, νά σχηματισθοΰν άνεο α
ναγραμματισμού άλλαι τόσαι λέ
ξεις :

Νείλος, πάγος, αρρην, ονος, 
ϊασμος.

Ίσάμπτρλιν 
143. Φωνηεντόγριφος μετ ’ 

’Ακροστιχίδας
Δι’ ενός καί τόϋ αύτο.ΰ φω

νήεντος, όσαςδήποτε φοράς έπα- 
.νάλαμβανομένου μεταξύ τών κά
τωθι συμφώνων, τών όποιων ή 
τάζις' εις έκαστον σωρόν δύνα- 
νά μβταβληθή, νά σχηαατιαθοδν 
πέντε λέξεις, τάρχικά τών οποίων 
ν’ Αποτελούν Τιτάνα :
! ρφμΐ Ρτργ, ξρλν, ρρτ, γαμ.

’Αγνή Ψυχούλα 
144. ΦωνηεντόΧιπον 

* - χρ - θλ - ντχρ - κ - πλ - χρ - νν 
Μικρβύλα Τραλαλά 

145. Γρίφος 
αρ 

αρ αρ 
S ώ 1930 

αρ αρ 
“ô. _________  Γαρςάν

Δ ι«  τούς Γ «λλο μ «8εΐς
li6 . Charade 

Note de musique mon premier, 
Mon second habite au ciel,
Et teJ nom de femme mon en- 

[tter,
Sonore et d o u x ... comme ie 

[miel
inpieriturtovl Νέμεβις

147. Transformations
Pain, par 3 transformations, 

devenir vie.
C Πρωτότνίΐον ) Νεμράδ

λ . "y* æ s i i s
τών Ννενμ. Άακηο.τον φΰΧ. 4 7

689. Λακωνία, Σαξωνία, ’Ια
πωνία (Δάκων, Σάξων, Ίάπων, 
ία.)—690. Πάρος-Φάρος.— 691. 
Βακού-Κούβα.—692. tO Ήλίας, 
ή ’Ηλεία, τό Ίλιον.
693. A 

Σ Α Μ Ο Σ  *
A

Ο Ρ Μ Ο Σ  
I Ο Σ 

©
Φ Θ Ο V I Ο Ν 
ΓΙ A Λ Α  Μ A Σ 
Η Ρ Α Κ Λ Η Σ  

Κ Ο Ρ Ν Η Λ I Ο Σ
694, ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ (όρνεον, 
Λόγγος, "Εφεσσος, Γάνος, Άν- 
δρέας, νέφος, δένδρον, ρέννος, 
σφόδρα). — 695-697. 1. £α<ρός, 
καινός, κρίνος, κράνος, χρόνος.
2 . Αενκός, λύκος, φύκος, φακός, 
(pat«5g. 3. Τέλος, έλος, άλλος,άλ- 
λης, άλλη, άλγη,-Αργή, αρχή.— 
698. Χάρος, γάμος, Δανός, σάλος. 
ΛΓ—ΔΣ= ΛΕΓΕ ΕΙΔΩΣ.—699. 
Ού· λήψβι τό δνομα Κυρίου τού 
Θεού σου επί ματαίφ.-— 700. Ή  
ΊοΧανδία είναι μεγάλη νήοος. 
(Οί είς λ’, άν jo î.D A N T E  
διά ήν, ε μέγα, A S I E
λιν είς ος.) — N I L
701. Orage (or, Τ Ε
ftge).' Ε

Μ ΙΚ Ρ Α 1  Α Γ Γ Ε Λ ΙΑ !
— -------------- I  Λ· —~2Μ /  ------------
.  .  Ε Γ Λ Ε  Δ Ι π Γ Ω Ν Ι Ε Μ Ο Ε  
Μ  « Π Ω Ϊ  Μ * Σ  Φ Α , Ν Τ ϋ Ε ϊ θ ε  ! «  

Ιΐμ ο θ ε β μ ί» μέχρι τέλους Μ αρτίου. Ι υ μ -
ρ ετο χί R peéela  3 Σ Ι
χωριστό χβρτι y ia ιι'ιν κάθε μια. ά/βΐ{ J
Wairy TsungopouJo, Bouyouk Parm uk 
Kapo«, liuts D jam clji N o3* P éra . S lam - 
bou! Ta^pU e. Λ ά κρ υ ,

Μ α μ ζέλ  N tT«ú f, 'A v u y á v n  
-----------------    Λ’ — 2C5 f >-----------
Ψ Γ}φ<9βιτ£ τά  ψευδώνυμα - Π β ·  

vcpü Δ ά κ ρ υ , Π λ ο { * ρ χ ^  Γ ρ ά ν .
ϊβ ς  τά ofOtaivei f\ : ’A v ciy ó v n--------- / A“ — 20ft ; ----------
T 6 ώραιότερο ψευδώνυμο Ί Ά Ρ Ζ Α Ν  

ψηφί<Τ«τέ το 
-------------------  j Λ' ·- 207 1 -------------------
■ Π Π Ο Ί Ή £ , ΐ Ω Ν  Κ Υ Κ Ν Ω Ν
Ι  Ύ Λ β ψ π φ ίβ ς Δ ημ β φ ηφ ίομ β Τ Φ ί 
-------------------------Λ( - Μ & |  —  -------------
Λ ιά ν « . £ n ^ r « ¿ r « ,  ιτοιά Π Δ,οίς ο«ς ;

'Ε λ ιά ν »
___________  /  — 20CJ  / -------------------

Μ Ϊ £ Τ Ι Κ Η  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ
Δ ιοικητής ι Μ υ β ΐη ρ ιώ δ η ς  Ν τέτδ κ τιβ . 

'Υ π οδ ιο ικητή ς ι  ϊ ΐ ? ν ζ & π \ ό ζ φ .  Φ κ ν  
Γφ μάί .Τ  μ π · «τό ρχ ης * Α ντίΛροοβπειώ ν xai 
Γ ε ν  Γρβμιτατβύς : B íe^M tpX . Ά τ ο χ β λ υ · 
φεω * Έ ό ^ υ ά ρ ύ ΰ ζ  Λ ώ ·  Διαγωνισμών ι
Ν τά τ«κ τι£ . Τομίας ; Γ η ρ έ ιτ .

Ή  τρομοκροηήββσα δλοοο πατά τό  1929 
έ{«κ©λσυθβΐ 5 Φ ρόνο— Διοίΐήδοος, v b p n · 
μη Μικροόλα— Π ο ίίτο υ , Δονόζο Κορτέ^ — 
Π · Ρ ιο νο α ι™  . . . .  Χ μ  · ,  Σχυριονοποολα 
»Κ ομ νη νου, Φρα^κϊσχο<τ-*θεοδθΛίοι>.

Ή δβυάρδΟ ί Λ 
Δ/οις : 'Αθανάσιον Μαδυτινόν. Απόλλω

νος 19, Άμαρουβιον.
_________ —  I Λ ' — 210 I f--------------- —
Ε ισερχόμενος στό μνμαιμενο σβλονάχι 

τη ς Αιβσλάσεως, χοαρετώ ίλ ες.ο ο ς, πε
ρί μένοντας ά σ 'τή ν  εόγβνιχιάαας ψυχή δλ 
ληλογμανίαν, λνΤαλλβγΓ|ν καρτών, Μ . Μυ· 
στιχών. Δ /σ ι ς : Μάρκον Τριήρϊΐν, Σπάρτην,
δ ιά ; 4Λ ΜΑΡΣΕΓΑΙΖ
 —  / Λ ' - 2 1 1 / -------------------

λ m λλϋλονραφω, όνταλλάσοω ήθοττοιους. 
Α  Στείλτε : ‘Αθηνάς S2. Θεσσαλονίκην,
διά : Π ο » λ ( τ ή ς  £κ ο τβ ιν ι& £
------------------- / Λ ' -  212 1 -π--------------------

ΙΥΑΑΟΓΟΣ Ο Λ Υ Μ Π ΙΩ Ν  Ο Ε Ω Ν
Π Ιρ ν ε ι καί φέτος μέρος στήν Αιοοτλα 

σιακή χχνηβη. Πρόεδρος ; ’Ή ρββ,'Αν* 
τιηρόεδρος : Ε σ τ ί α ,  Γραμματεύς ι A t e ·  
λ ο ς, Ταμίας ι Α π ό λ λ ω ν  κ. τ .  λ. 

Π αράο< ημα Α ϊν όίττοο  :
ΣΥΛΛΟΓΟΙ Α Ι Γ Υ Π Τ ΙΩ Ν  (5Ε Ω Ν _ 

Πρώτος Διανων^μμός, αΓιατί &γ#ποΰμε 
τήν ‘Ελλάδ* ; ί  ί Δωρεά). *Η ώραιότερη,
είλιχρινέβιερη άπάντμση θραόεόεται μέ
ΑΊυιηγγιλκγι άχοοαρέλλβ. Σ ' δοο^ς λάέουν 
;ιέρος θά οτείλουμε AÍypnriaxá το πει«. 
Δ/σις s L-a-ct Β . Ρ. 33. Port·Said. Ei?vpte.

AxytHtmte&iúct, v p a ffU s  στό  $ύλ*οψο 
γιά καλό τη ς Δια>κλάοεως· "Ο σΐρ ΐ$
------------------- I  Κ  — 213 j ----- -------------
*  Ι Α Γ Ω Μ Σ Η Φ Σ  ·Κ ιν η Η « τ « γ ρ » φ ΐ·

/ j  κ ω ν  Ά σ ιά ρ φ ν η » Συμμετοχή δωρεάν, 
Προθεσμίσ 2υ ημέρας Al δύο χαλύτεραι 
θρασεύονται δι' έχλεχτών θιθλίων ’Ε}.ει»- 
θέριρν Καρβλέτβον, Εάνθην.

, AlERCtAiTOI
Ά νταλλασσ» τετραδια^ιβ.

*A5sv®i«tft©G 
---------------- -- / Λ' — 214 / ' -------------------
Λ άφ υρα, Ν « π σ Α ίω ν , ποία Δ/οί<σ«ς ι 

"Ο σοι δέν Παθαν ¿ήάντηηίν μου άζ 
μή μ έ  ΓΚφ£ξηγήοου ν γιατί ϋμ ου ν άρρωστη.

KcipucÁít« 
____________ «Α ' — 2 1 5 ] _______________
Α νταλλάσσω χάρτες, ήθοτυιούς, μ έ  Δια· 

ηλαβοττοόλες 13 -  1C έτών,μορφωμένες.
Κ ο ίρ ρ ελ ίτ«  

-------------------------  1 Λ : - 2 1 6  i -------------------------

Αλληλογραφώ δνταλλάσβίβ Μ . Μυστι
κά μ έ ΰλους·£ς. Γράφατε ; ΐ ί τ α ν  Φαν· 

δρ ίδου ζ ό ιά Μ Κ, > X ανιά Κρπ τ ικ .
ΜΑϊΡΟΙ ΚΥΚΝΟΙ - 

-------------------1 Λ '  —·. 217 | -----------------------

Μ ιτρρρ \ μηράμ ! Μπρούμ, μπρρύμ, 
μπροόμ ! Δ ΐ*#ζλ*φ 0Η βσμ5, μη σχά· 

βης βτά γέλια γι<* τ ^ν έμφάνκτίν μου. Χαι
ρετώ  δλους, δλες. - £ α ρ λ ^ »
 i | Λ ' — 21S / . —-----------------

■ λληλογραφώ χα ι άντάλλάβσβ τετράδιά* 
Α  «ια* μ έ δ λα  τά  Διαπλαόδηουλα- ες. ’ Α 
κακία. Κ ουρχοτλα . i  Αληλο γραφούμε; λ/βιςι 
Γεώ ργιον Μπατβάκη ν» Γ διά * ’ Ε ρ ω τημα τι
κ ό ν, Λ εό ντ€ ΐον Λυκειον, "Α νω  Πατήσια,
•Αθήνα». ΕΡίίΤΗΙΙΑΤΓΚΟΝ

-----------------------/Λ' - 2 1 9 |  --------------------
Κ ατόπιν μικρής άηουσίάς μας έχ τής 

Διακλάσβως- εηανερχόμεθα μέ οκοττόν 
δράσεως, άλοίμονον οτά ¿μτόδια πού θά 
εϋρωρεν, Σ χοτοί μας · διάδοοις Διαιτλά* 
σεως, άηοχαλύψεις ψευδωνύμων, ττροχηρό- 
ξβΐς διαγωνισμών.

Έ ρ ω τη μ α τ > κ δ ν , Κ ό μ μ α  

----------------------- [Λ' -  2 2 0 1 --------------------

Α λληλογραφώ καί άντάλλάσσω τετράδιά- 
χια μ« Δι«τΆ»σΰΐτονλα ες άνω των 15 

έτών. Δ^σις : Λ. Σαντατώνιον ίΔ ιά  Κ . U 
Μ ), Πανεπιστημίου 43  ̂ΆθΠναι.

Κ ό μ μ α

  /Λ' — 221 /'*--------—'
Π ρωτομηαίνσν-τος στό ροδάσηαρτο οα- 

λονάχι τής Διοσιλάσβως, χαιρετώ όλους 
-ες, Ανταλλάσσω Μ. Μσστίχά. Δ^σις t Τ . 
Σόυμελίδην, ,’Αναργύρειον Σχολήν, Γ « έ -  
τβας. Η ύζωνάκι
 *----- I Λ' -  222 I —I____
A * y c *V lx ¿ , τό  ψ ευδώ ν/ο Γ κ ό ζ π ί  Δ *τι- 

κατεστάθΐ) κρό τής Αγγελίας.
Γ η ό ζη $  {πρώην f  

------------------- ) Λ'* — 2 2 3 / -----------------------
Δ ιαπλασάκοσμε, οέ χαιρετώ. Πάνθ«>* Ά *  

6ραδάτου. Ιΐβτμ* Ρ»ονσ«{,Έγγλέΐίτσα, 
άλληλογμαφόδιιε : Α/σίς μου ; Μ. ΜόσχΗς, 
'-Λμβριχαγιχη Κβωργίχή Σχολή, θεββάλο^. 
νίκη. ΊτιπφΤιΐδ Δ * υ η δ * Ι
---------------—  I Λ’ -  224 [ -___________
Ανι^λλάπαω ήόβπβιφ ΰς καί M . M v s t i -  

κ ά . Στείλτε ; ’tadèvvnv Λ ιά μ η ν , 
Δράμαν.—Θ εόδωρε Πατταδόποολε( Ικανο
ποιήθηκες μ έ  τήν {Λ '---15$) Αγγελίαν

Φ«νφ&ν Λ ά  TeuAlft 
-------------------  / Λ ' — 225 / -----------------

Ψ Η ΦΙΣΑ ΤΕ Ο Λ Ο Ι Σ Τ Ο  Δ Η Μ Ο Τ Η - 
ΦίΣΜΛ Φ Α Ν Α ΤΙΚ Α ι

P A S n O Y T I N  
------------------- ι Λ  —  226 / ----------------- !____

Δ ια γ ω ν ισ μ ό ς Α '.
» Ε Π Α ΙΝ Ο Σ  ΓΙΑ Λ Α Γ Ο » 
θάλασσα είμ* ή καίμενΐ),
e*  πώς είμαι μπερδεμένη 1 

ρέστε με καί στεΤλτε με. 
νά ξεφύγο*. - . λϋσιβ μ ε  t 
Συμμετοχή πεντάδρΕκχμος, 
προθεσμία δίμηνος,

Δ/σις t (Λ '—104)
Ε ε φ τ ίρ ι  τ ^ ς  Ήπείροζ» 

© λιμ μ έν ©  'ü íiíip W T cbti 
------------------- /  Λ' -  22? / -----------------------
Ανταλλάσσω κάρτες ‘Ηθοποιών, Δ/βις > 

"Κνωβις Ελληνόπουλων, Ζαλάχα 19*· 
Βάνθη, διά ;
-------------------  I Λ' — 228 I * --------------------
α 1ΤΚΛ©Σ E rrrx iA JS  

A  νΠΟΨΗΦΙΠΙ Σ Τ Ο  ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
------------------- / Λ - 229 / --------------------
Μ ικ ρ έ  Κ α λ λ ιτ έχ ν η  ,κοία ή Δ/σίς βοσ?

Χ ιβ ν σ λ ο ΰ λ β μ δ «
____________  / Λ' — 230 ·' _____________

«t ΓΑ  Λ Ο Υ Λ Φ Υ Δ ΙΑ »
Π α ν ζο υ ρ λισ μ έ, τ ί  ρωτάς το 

γιά τά  κλόμη ; ή rtp«e¿p¿g σου. μ π ο 
ρ ε ί νά οέπλιιρσφσ>ρήθίΐ κ ά λ λ ισ τ α , Γ έ ρ -  
δ ιεΔ β Ο μ έ , μήπως τά Λατινικά βέ κοόρα** 
σαν ; Κ® λ e x νθσβηορ® . τ ί έγινες ι μήποις, 
πάσχεις άπό áp;»a>nreia του υπνου ; Π λ η - 
ρβ φ φ ρη σέ μαςη γιατί ά ν η σ μ χ β δ μ ε. Δ ε -  
χ ά ΐια β τε  μ έ λ η  x s l  «ρβσ^ σιί άττό π α ν - 
τ β δ  ( μ® v e  κ ο ρ ίτσ ι Ar« Δ/σιι : {Λ’ —23).

Προνοίας r Κ ό κ κ ιν η  Κ α μ έ λ ιβ

Προ μ SXot
το απαραίτητο βιβλιαράκι :

Ο Δ Η Γ Ο Σ
ΤΟΥ

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΟΥ
Τιμάται άρ 5

Καί ταχυδρομικώς δρ. θ

Τ ύ *ο ις Σ Ε Ρ Π Α Α Ο γ , Γτ«ργίοιι.ΪΓ»ύροι> 10, Ά 6ιϊν«ι


