
Β 11ζΟ Ν 0Γ Ρ Λ ·Ϊ·Η »Η Ρ 0Γ Ϊ Π Η Ρ ΙΟ Δ ίΚ Ο Α  Α ΙΑ  Π Η ΙΑ 1Η  Η φ Η β Ο Υ Σ  JÇfll flH H fO A H E  
Εγκέκρίμένβν ύηδ τβδ 'Υπουργείου τθςΠαΙΔείας &g έλβύδχρβν άνάγνββμ* όι’ όλα  4ν y iv s i  τά Σ χολεία  (1932 

: , Τιμηθέν Διά τοΰ ’Αργυρού Μεταλλίου τής 'Ακαδημίας Ά βην& ν <1935).

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ
BZQTEPIKOÏ; 'Btqvfa 2ρ«μί; 120. 'E{i- 

juiwi ®ρ«χ. β5. Τρίμηνη ίρ*χ. SSV
EBÛTEPIKOY I ΑΙγύηου fpÔGia frann, SO· 

'Apepmflr ¿αλλ&ρια 3.— ‘AyyUej .«ai eiuvtv f i 
n i  ιών SU»v KpaTSv dsUfvui 10.

Έ(άμηνοι Mal Τρίμηνοι fcvalôfuç

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ

Ι Α Ρ Υ β Η  Τ&ι 1 θ 7 »

ΙίΡΙΤΚΙ · EHAQTHI · AIETBYNTRX

H IK 0 A H 0 I π .  π κ π α ιο π ο Υ Α Ο Σ

Ο ΤΟΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΕΩΣ
Αρχίζβι τί|ν Ιην AcatpSploä &Α1’ at «uvjpo- 

μ«1 Αρχίζουν τί|ν Inv olouSftrorc ρονίς.

ΓΡΑΟΒΙΟΝ ΕΜ ΑΘΗΝΑΙΖ 
'O iiç EfiputfSou 4ρι&. 42, mpi τά BapSixeiov

Utgiolog Β ' ,— Τάμος 4 7 o f Ά& $ναι, 1β Νοέμβριον 1940 "Brot 6 8 ο ν ,—  Ά ριΒ . Β ί

Η  Λ Ι Ι ^ ρ Η  

Π ρ  I Γ  IVH Π Ι Σ Σ Α
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΙ» 110 F. Η l U M E T I

—2υνΒχ8ΐα-άπό τό προηγούμενο—
—  Μήν τόν λές «κακόν», άγάπη 

μου, ε ίπε. ΔέΫ ε ίχ ε  χάσει στ’ Α λή
θεια, τά  χρήματα τοΰ μπα μπά σου,

.γ ιά  μιά-στιγμή.δμως'νόμισε πώ ς τά 
ε ίχε  χάβει κ ι’ Ιπειδή  άγαποΟσε πολύ 
τόν πατέρα σου έπαθέ τέ
τοια στενοχώρια, πού Ιπεσε 
άρρωστός βαρειά.Α ίγοέλει- 
ψε νά πεθάνη καί πολύ πριν . .. 
συνέλθη, δ δυστυχισμένος δ 
μπαμπάς σου ήταν π ιά  νε
κρός.

—  Κ ι’ έψαχναν νά μέ 
βρούνε,είπε ή  Σάρα μέ χα 
μηλή φωνή. Κ ι’ έγώ ήμουν 
τόσο κοντά.

Αύτή. ή  σκέψη δέν τής 
έβγαινε άπ’ τό μυαλό της.

—  Νόμιζαν πώ ς βρίσκε
σαι στή 'Γαλλία, έξήγησε 
ή  κυρία Καρμίκαελ. Ό  κ.

■ Κάρρΐσφορδ έψαξε παντού 
νά σέ. βρή. Παϋ νά' φαντα- 
σ θή ,δτα ν  σ’έβλεπενά  περ
νάς κάτω άπό τά παράθυρά 
τού, πώς Ιού ήσουν ή κόρη 
τοδ φίλου του. Μά γ ιά  χ ά 
ρη ίκείνης -σέ λυπόταν καί 
θέλησε νά σέ άνακουφίση 
λ ιγά κ ι. Καί γ ι’ αδτό είπε 
στδν-Ράμ·Ντάς νά περάση μέσα άπ* 
τό. φ εγγ ίτη  σου κάΐ νά σοΟ σιγυρί- 
οη τή  σοφίτα σου.
: Ή  Σάρα έβγαλε μ ιά φωνή χαράς. 
• ^ , : Τ ί : ί,Ιχάνε. 'Ο  Ράμ Ντάς λοι- 
πόν 'ήτάν,'πού μοδφερνε δλα έκεΐνα 
τά  ώραΐα πράγματα ; Κ ι5 δ κύριος 
άπό-τίς·’Ινδ ίες, ήταν πού τοΟ είπε 
νά τό.-κάνη ; ...Αδτός Ικανέ άλήθεια 
τ ’ όνειρό μου;·

— Ν αί,άγάπη μόυΐ α&τός δ ίδιος. 
. Ε ίναι πολύ καλός καί πολύ γενναιό

ψυχος καί άπό άγάπη γ ιά  τήν μι
κρή Σάρα πού έψαχνε νά βρή σέ λυ
πόταν καί σένα,

Ή  πόρτα άνοιξε καί δ κ. Καρμί- 
καελ έκανε νόημα στή Σάρα νά πε
ράση.

— Ό  κ. Κάρρΐσφορδ αισθάνεται 
κάπως καλύτερα, είπε, καί θέλει νά 
σέ ίδή.

‘9  Σάρα έτρεξε καί δταν ό κ.Κάρ- 
ρισφορδ γύρισε τό κεφάλι είδε πώς

« — Είμαι ή μίς Μιντβίν, ή διευθύντρια TOÖ 
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τό πρόσωπό της άκτινοβολούσε. Πλη
σίασε κοντά στήν πολυθρόνα τοΰ κ. 
Κάρρΐσφορδ μέ τά δυό της χέρια 
σταυρωμένα έπάνω στό στήθος της.

— Ε σ ε ίς  είσθε, ε ίπε. μέ τή γλυ- 
κειά φ ω νίτσατης πού έτρεμε λ ιγά 
κ ι άπό τή  συγκίνηση, " έσεΐς είσθε 
πού μοΰ στείλατε δλα έκείνα τά 
πράγματα, ποδ μού άλλάξατε έτσι 
τή  ζωή μου ;·

—' Ναί, καΰμένο μου πα ιδ ί, έγώ 
είμαι.

Ή  άρρώστεια καί ή συγκίνηση 
τόν είχαν έξασθενίσει, μ ιά  κοίταζε 
τό κοριτσάκι μέ τόση άγάπη  καί μέ 
τόση έπιθυμία νά τό πάρη στήν άγ* 
καλιά του, ποδ στή Σάρα φάνηκε 
σάν νά ξανάβλεπε τή  ματιά τού π α 
τέρα' της. Γονάτισε. κοντά στήν πο
λυθρόνα του, δπως γονάτιζε κοντά 
στόν πατέρα της τόν μακρυνό καιρό 
πού τόν είχε μαζύ της. κα ί τδΟ χά- 
ριζε δλη της τήν άγάπη.

— "Ωστε σείς είσθε δ φ ί
λος μου, δ μεγάλος μου φ ί
λος, τοΟ είπε.

Καί παίρνοντας τό άδυ· 
νατισμένο χέρι του τό φ ί
λησε τρυφερά.

—  Σέ τρείς βδομάδες θά 
είναι έντελώς καλά καί στό 
πόδι,είπε δ  Καρμίκαελ στή 
γυναίκα του. Κοίταξέ τον 
άπό τώρα.

Κ ι’ άλήθεια ή δψη τού ' 
άρρώστου ήταν κιόλας'έν- 
τελώς άλλοιώτικη άπό πρίν. 
Τήν Απογοήτευση καί τήν 
Απάθεια τήν ε ίχε  τώρα δια- 

. δεχθή ή  δραστηρώτης καί 
ή Ινεργητικότης. Πόσα ζη- 

- τήματα δέν έπρεπε νά να- 
νονισθούν I Καί πρώτα ά π ’ 
δλα τό ζήτημα τής μ ίς Μιν- 
τσίν. Κάποιος έπρεπε νά 
πάη καί νά τής κάνη γνω- 

) στή τή  σημαντική άλλαγή
πού ε ίχε  γ ίνε ι στή ζω ή τής 

παλιάς της μαθήτριας.
Ή  Σάρα δέν θά ξαναπατούσε π ιά  ' 

τό πόδι της στό παρθεναγωγείο τής 
μ ίς Μιντσίν. Σ* αύτό 6 κ . Κάρρια- 
φορδ έπέμένε κατηγορηματικά, θ ά  
έμενε μαζί του καί δ Καρμίκαελ 6* 
άναλάμβανε νά πάη νά  ίδή τήν μίς 
Μιντσίν καΙ νά τής μιλήση.

— ΕίμΟι πολδ εδχαριστημίνη-πού 
δέν θά ξαναπάω, είπε ή  Σάρα, γ ιατί 
ξέρώ πώ ς θά θυμώση φοβερά. Δέν 
μ’ άγαπάει καθόλου. Ισως αδτό νά-
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ναι καί δικό μου λάθος, γ ια τ ί οδτε 
ίγ ώ  τήν άγαπ®.

Μά ώστόσο ό κ. Καρμίκαελ δέν 
χρειάστηκε νά ένοχληθή .Έ  μίς Μιν- 
τσίν ή ίδ ια  ξεσηκώθηκε κ ι5 ήρθε νά 
παραλάβη τή μαΐήτριά της. Κάποια 
στιγμή- τή  χρειάστηκε, καί μή βρί- 
σκοντάς την πουθενά έμαθε-μέ με
γάλη της άγανάκτηαη δτι ο£ δπηρέ* 
τριες τήν είχαν ίδε ϊ νά κατεβαίνη 
άπό τή  σκάλα τής . υπηρεσίας κρα
τώντας κάτω άπό τό πανωφόρι της 
Iva δέμα,δτι πήγε στό διπλανό σπί
τι καί δτι δέν είχε  γυρίσει άκόμη.

—  Καί τί πήγε νά κάνη ; φώνα
ξε ή  μ ις Μιντσίν.

—  Πού θέλεις νά τό ξέρω Ιγώ  ; 
είπε ή ντροπαλή μις Ά μ έλ ια . "Ισως 
πήγε δίπλα έπειδή 6 γείτονάς μας 
Ιχ ε ι ζήσει πολλά χρόνια στις ’Ινδίες 
δπως καί αύτή ή ίδ ια . '

—  Μόνον, ή Σάρα είναι άξια νά · 
πηγαίνη έτσι άδιάντροπα στά ξένα 
σπίτια καί νά γυρεύη άπό τούς ξέ
νους άνθρώπους νά τήν λυπηθούν. 
Ε ίναι σχεδόν δύο ώρες που λείπει. 
Δέν μπορώ n tá  ν’ άνεχθώ αύτή τήν . 
κατάσταση, θ ά  πάω νά ίδφ  τί συμ
βαίνει καί νά ζητήσω ά π ό  τόν κύριο 
νά μάς συγχώρηση γ ιά  τήν ένόχλη- 
ση πού τού Ικανέ τό άναιδέστατο 
αύτό πλάσμα.
. Ή  Σάρα, καθισμένη σ ' Sva σκα

μνάκι κ ο ντά , στδν κ. Κάρρισφορδ, 
είχε άνοίξει μεγάλη συζήτησή μαζί 
του, δταν μπήκε μέσα ό Ράμ Ντάς 
γ ιά  ν’ άναγγείλη τήν έπίσκεψη τής 
μίς Μιντσίν. Ή  Σάρα χλώμιασε καί 
αύθόρμητα σηκώθηκε όρθή. 'Ωστόσο 
ό κ. Κάρρισφορδ είδε πώ ς Ιμενε ψύ
χραιμη καί δέν φαινόταν καθόλου 
δειλιασμένη.

Ή  μίς Μιντσίν μπήκε στό γρα
φείο μ ! βλη της τήν έ πισημότητα. 
Ε ίχ ε  βάλει τά καλά της κ ι’ είχε iva 
Οφος γεμάτο αύστηρότνβτα κ ι’ άξιο- 
πρέπεια.

—  Λυπάμαι πολύ πού θά ένοχλή- 
σω τόν κ . Κάρρισφορδ, ε ίπε, μά έ
χω  νά τού πώ δυό λόγια . Ε ίμ α ι ή 
μ ίς Μιντσίν, ή  διευθύντρια τοΟ δ ι
πλανού παρθεναγωγείου.

'Ο  Κάρρισφορδ τήν κοίταξε λίγες 
στιγμές σιωπηλά. Ή τα ν  άπό τούς 
άνθρώπους που εύκολα άνάβουν καί 
προσπαθούσε νά αυγκρατήση τόν 
έαυτό του.

— "Ωστε έτσι, είπε, έσείς είσθε ή 
μ ίς'Μ ιντσίν.

—τΈ γώ  ή ίδ ια , κύριε.
-— Τότε έρχεσθε άπάνω στήν ώρα, 

γ ια τ ί ό κ . Καρμίκαελ, ό δικηγόρος 
μου καί πληρεξούσιός μου έτοιμαζό- 
ταν νά σάς Ιπισκεφθή.

Ό  Καρμίκαελ χαιρέτησε έλαφρά.

Ή  μίς Μιντσίν τόν κοίταξε κ ι ' ύ
στερα κοίταξε καί τόν Κάρρισφορδ 
μέ φανερή έκπληξη.

' — Ό  δικηγόρος σας ; είπε. Δέν 
καταλαβαίνω. Έ γ ώ  ήρθα έδώ γιατί 
μία άπό τις μαθήτριέ; μου ε ίχε  τό 
θράσος νά έρθη έντελώς αυθαίρετα 
καί χωρίς νά ρωτήση κανένα, στό 
σπίτι σας. Ε ίναι μ ιά  μαθήτρια πού 
τήν κρατώ στό σχολείο μου άπό εύ- 
σπλαχνία. Ή ρθ α  λοιπόν νά σάς έξη- 
γηθώ καί νά σάς πώ δτι τό πράγμα 
αύτό έγινε χωρίς έγώ νά πάρω ε ί 
δηση.

Καί γυρίζοντας πρός τή Σάρα ·
—■ Πήγαινε άμέσως σπίτι ί έκανε. 

Θά τιμωρηθής αδστηρά. Φύγε εδθύς 
καί πήγαινε στό σπίτι.

Ό  κύριος ά π ! τις Ινδ ίες  τράβηξε 
τή Σάρα έπάνω του.

— “Ο χι, είπε, δέν θά φύγη.
Ή  μίς Μιντσίν δέν πίστευε τ ’ αύ- 

τ ιά  της. .
!—  Δέν θά φυγή ; Ικανέ.
—  "Ο χι, δέν θά γυρίση πίσω 

«σπίτι» ,γιατί τό σπίτι τό «δικό σας» 
δέν ήταν ποτέ «δικό τη ς» .'Α πό  σή
μερα τό σπίτι της θά είναι Ιδώ, σέ 
μέγα

Ή  μίς Μιντσίν έκανε ένα βήμα 
πίσω, άγανακτισμένη καί κατάπλη
κτη. *

— Τό σπίτι της θά είναι Ιδώ ; 
φώναξε. Τ ί σημαίνουν δλα αύτά ;

.—Κάνε μου τή χάρη,Καρμίκαελ, 
νά τής τό Ιξηγήςης δσο πιό σύντο
μα μπορείς, είπε 6 Κάρρισφορδ.

Καί άναγκάζόντας τή Σάρα νά 
καθίση, τής πήρε τά χέρια  της στά 
δικά  του, άκριδώς δπως έκανε ό 
μπαμπάς της.

Ό  κ. Καρμίκαελ στράφηκε πρός 
τή μίς Μιντσίν καί μέ τήν ήρεμη 
φωνή του άρχισε νά τής μιλάη σάν 
άνθρωπος πού γνωρίζει καλά τήν δπό- 
θεση κα ί ξέρει τΙς νομικές συνέπειες.

—Ό  κ. Κάρρισφορδ, Ιξήγησε, ή 
ταν στενός φίλος τού λοχαγού Κρήδ. 
Ή τα ν  κ ι ' οί δύο τους συνέταιροι καί 
είχαν βάλει τ ί ;  περιουσίες τους σέ 
μ ιά μεγάλη Ιπιχείρηση. Ή  περιου
σία πού ό λοχαγός Κρήβ είχε νομί
σει πώς χάθηκε, Ισώθηκε όλόκληρη 
καί βρίσκεται στά χέρια  τού κ . Κάρ· 
ρισφορδ.

— Ή  περιουσία τής Σάρα; ; φώ
ναξε ή  μ ί ;  Μιντσίν πρασινίζοντας.

—  Ναί, ναί, ή περιουσία τής Σά
ρας, άπάντησε ψυχρά 6 Καρμίκαελ. 
"Ο χι μόνο σώθηκε, άλλά διπλασιά
στηκε. Τά . άδαμαντωρυχεία έχουν 
μεγάλη άπόδοση.

—  Τ ’ άδαμαντωρυχεία...τραύλισε 
ή μ ίς Μιντσίν.

Τής φαινόταν σάν κάποιος νά τής

είχε  δώσει Ινα δυνατό κτύπημα στό 
κεφάλι.

—  Λ ίγες πριγκήπισσες, συνέχισε 
ό Καρμίκαελ μ’ |γα  Ιλαφρό ειρωνι
κό μειδίαμα είναι τόσο πλούσιες δσο 
ή Σάρα Κρήβ, τό κορίτσι πού κρα
τούσατε άπό εύσπλαχνία. Πάνε' σχε
δόν δυό χρόνια πού ό κ.Κάρρισφσρδ 
ψάχνει νά τήν άνακαλύψη.Τώρα πού 
τή  βρήκε, δέν θά τήν ξάναφήση 
πιά .

Κ ι’ Ιξακολούθησε νά μιλή στη 
μ ίς Μιντσίν έξηγώντας της δσο κα- 
θαρώτερα μπορούσε, πώς τό μέλλον 
τής Σάρας ήτανέξασφαλισμένο κατά 
τόν λαμπρότερο τρόπο, πώ ς ή  π ε 
ριουσία τη ; ε ίχε  διπλασιασθή καί 
πώς στό έξής θά ζούσε μαζί μέ τόν 
κ. Κάρρισφορδ πού θά τήν κηδεμό
νευε κιόλας.

Ή" μίς Μιντσίν δέν ήταν έξυπνη. 
Καί τό άπόδειξε έκείνη τήν ήμέρα 
κάνοντας μιά άπεγνωσμίνή προσπά
θεια νά ξανακερδίση.δ,τι είχε χάσει 
έξ αιτίας —  ώ, αύτό τό ένοιωθε κα
θαρά— τής φιλαργυρίας της καί τής 
σκληρής καρδιάς της.

—  Τό πα ιδ ί βρέθηκε στό σπίτι 
μου, είπε. "Εκανα γ ι ' αύτήν δ,τι 
μπορούσα. "Αν δέν ήμουν Ιγώ  θά 
είχε  ψοφήσει τής πείνας μές στούς 
τέσσερις δρόμους.

'Ο Κάρρισφορδ δέν μπόρεσε π ιά  
νά συγκρατηθή.

—"Ισως τότε νά τραβούσε λιγώτε- 
ρα βάσανα άπ’ δσα τήν κάνατε Ισεΐς 
νά υποφέρη, είπε.

— Ό  λοχαγός Κρήβ μοϋ τήν είχε 
Ιμπιατευθεί, συνέχισε Ιπίμονα ή  μ ίς 
Μιντσίν, καί πρέπει νά μού τή  δώ
σετε πίσω ώσπου νά ένηλικιωθή. Θά 
ξαναρχίση στό σχολείο μας τήν π α 
λιά της ζωή καί θά συμπλήρωσή τίς 
σπουδές της. "Αλλωστε, έχω καί τό 
Νόμο μέ τό μέρος μου καί θά τόν 
Ιπικαλεσθώ,

— "Ο χι δά, 8χι δά, μ ίς Μιντσίν, 
τήν έκοψε ό Καρμίκαελ; Ξέρετε πο
λύ καλά δτι ό Νόμος Ιδ®. δέν Ιχ ε ι 
νά κάνη τίποτε. "Αν ή  ίδ ια  ή Σάρα 
ζητήση νά έρθη πίσω σέ σάς, είμαι 
βέβαιος πώς ό κύριος Κάρρισφορδ 
δέν θ’ άρνηθή νά δώση τή συγκατά
θεσή του. "Ολα έξαρτώνται άπό τή 
Σάρα.

—  ΙΙολό καλά, είπε ή μ ίς Μιν- 
τσίν, θά μιλήσω λοιπόν στή Σάρα. 
Βέβαια δέν σέ είχα  παραχαϊδέψει, 
συνέχισε άδέξια γυρίζοντας πρός τή 
μικρούλα. 'Αλλά θυμήσου πόσο εύ- 
χαριστημένος ήταν ό πατέρας σου 
γ ιά  τίς πρόοδους πού έκανες στό 
σχολείο μας κ α ί . . .  χ μ μ . . .  σού είχα 
πάντοτε μεγάλη άγάπη.

Τά πράσινα μάτια τής Σάρας καρ
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φώθηκαν έπάνω στή μ ίς Μιντσίν 
σκληρά σάν τό άταάλι.

— 'Α λήθεια.; έκανε ή Σάρα, αύτό 
δέν τό ένοιωσα ποτέ μου.

Ή  μ ίς Μιντσίν κοκκίνισε καί σή
κωσε τό κεφάλι της.

—■ θ ά  έπρεπε νά τό είχες προσέ-. 
ξει, είπε,- μά . δυστυχώς τά παιδιά 
δέν ξέρουν νά ξεχωρίσουν αύτούς 
πού θέλουν πραγματικά τό καλό. 
τους. Ή  'Α μέλια κ ι’ Ιγώ  λέγαμε'πάν
τοτε πώς είσαι" ή  έξυπνότερη άπ ' 
δλες τ ίς  «μαθήτριές μας. Δέν θά ή 
θελες, λοιπόν, νά γυρίσης πίσω στό 
σχολείο μαζί μου, γ ιά  νά σεβασθής 
τή θέληση τού πατέρα σου ;

Ή  Σάρα προχώρησε' ένα βήμα 
πρός τή μ ίς Μιντσίν. Ξανάβλεπε 
μπροστά της τήν ήμέρα πού τής είχε 
πεί δτι δέν ε ίχ ε  π ιά  κανένα, στόν 
κόσμο καί πώς δν ήθελε θά μπορού
σε νά τήν πετάξη στό δρόμο. Σκε
πτόταν τ ίς  φοβερές ώρες τής άπελ· 
πισίας καί τής μοναξιάς πού είχε 
περάσει στή σοφίτα, έχοντας γ ιά  μό
νη συντροφιά, της · τήν Έ μ ιλ υ  καί 
τόν Τυροφαγά. Κοίταξε τή μ ίς Μιν- 
τσίν θαρρετά στό πρόσωπο :

—  Τό ξέρετε γ ια τ ί δέν θέλω νά 
γυρίσω σέ σάς, μ ίς Μιντσίν, είπε. 
Τό ξέρετε πολύ καλά.

Ά π ό  τά μάτια της μ ίς Μιντσίν 
πέρασε μ ιά  γοργή άστραπή.

'—"Αν είναι έτσι, είπε, δέν θά .ξα· 
ναΐδής ποτέ π ιά  τ ί ;  φίλες σου. θ ά  
λάβω τά μέτρα μου ώστε ή  Αόττη 
καί ή  Έ ρμ ίνα . . .

Ό  Καρμίκαελ τήν έκοψε, εύγενι- 
( κά άλλά ψυχρά ;

— Μέ συγχωρείτε, είπε, ή  μίς 
Κρήβ θά βλέπη δποιον θέλει.Οί γο
νείς άπό τίς φίλες τής μ ίς Κρήβ δέν 
φαντάζομαι νά έχουν καμμιά άντίρ- 
ρηση δταν ό κ . Κάρρισφορδ θά πρε
σκαλή τά παιδιά τους νά Ιπισκε-
φθούν τήν κηδεμονευομένη του.

Αύτό τό τελευταίο χτύπημα ήταν' 
πολύ βαρύ γ ιά  τή  μίς Μιντσίν."Οσο 
περιορισμένο κ ι’ άν ήταν τό μυαλό- 
της, καταλάβαινε πολύ καλά πώς 
έλάχιστοι γονείς δέν θά ήθελαν νά 
έχουν τά παιδιά  τους φιλία μέ τή 
μικρή ίδιοκτήτρια Ινός Αδαμαντω
ρυχείου. Κ αί δν τυχόν ό κ. Κάρρισ- 
φορδ τούς έξιστορούσε τή  μαρτυρική 
ζωή πού είχε  περάσει ή  Σάρα αύτά 
τά τελευταία χρόνια— μπορούσε νά 
ξεσπάση ένα σκάνδαλο φοβερό, πού 
ίσως νάχε καταστρεπτικές συνέπειες 
γ ιά  τό σχολείο.

—  Πολύ μεγάλο βάρος παίρνετε 
έπάνω σας,είπε τραβώντας κατά τήν 
πόρτα. Σέ λ ίγο  θά τό άντιληφθήτε 
καί σείς οί Ιδιοι. Τό κορίτσι αύτό 
ήταν πάντοτε μ ιά  άχάριστη δποκρί-

τρια. Φαντάζομαι, πέταξε κοιτάζον
τας στή. Σάρα, πώς τώρα θά νομίζης 
πάλι πώς είσαι πριγκήπισσα.

Ή  Σάρρα κοκκίνισε γ ια τ ί φοβή
θηκε μήπως οί ξένοι— δσο κ ι’δγ τήν 
συμπαθούσαν—παρεξηγούσαν τήν ά- 
θώα χίμαιρά της.

—  Προσπάθησα πάντοτε νά ε ίμ α ί. 
άληθινή πριγκήπισσα, είπε μέ χα 
μηλή φωνή. Πάντα, άκόμη κ ι’ βταν. 
κρύωνα κ ι’ 8ταν πεινούσα. Πάντοτε 
ήθελα νά φέρομαι σάν πριγκήπισσα.

— ’Απ’ 48ώ κι° έμπρός θά μπορής 
π ιά  νά τό κάνης χωρίς κανένα κό
πο, είπε ή  μ ίς Μιντσίν φαρμακερά, 
καθώς ό Ράμ Ντάς τήν ξέβγαζε ώς 
τήν πόρτα μέ κάθε σεβασμό.

.Μόλις Ιφθασε ή  μ ίς Μιντσίν στό 
σπίτι της, φώναξε τήν άδερφή της 
γ ιά  νά τής π ή  τά  νέα. Οί δυό άδερ- 
φές έμειναν πολλές ώρες κλεισμένες 
μ έ; στήν κάμαρα τής μ ίς Μιντσίν, 
κ&ί ή  μ ίς Ά μ έλ ια  έχυσε ποτάμια 
δάκρυα καί μούσκεψε μ ιά  δωδεκάδα 
μαντήλια.

— Δέν ε ίμ α ι, τόσο έξυπνη σάν I- 
σένα, άδερφή μου, έλεγε, καί πάντα 
φοβόμουνα νά σού μιλήσω μήπως τυ
χόν καί σε κάνω νά θυμώοης. "ίσως 
δμως δν μιλούσα νά ήτανε καλύτερο 
καί γ ιά  μάς τ ίς  δύο καί γ ιά  τό σχο
λείο μας. Πολλές φορές ΙσκΙφθηκα 
πώ ς θάπρεπε νά είμαστε λιγ.ώτερο 
σκληρόκαρδες μέ τή  Σάρα Κρήβ 
καί νά τής κάνουμε μιά ζωή κάπως 
περισσότερο άνθρωπινή. Τό έβλεπα 
πολύ καλά δτι οί δουλειές πού τήν 
βάζαμε νά κάνη ήταν πολύ βαρειές 
γ ιά  τήν ήλικία  της κ ι5 δτι έμενε 
σχεδόν νηστική.

—  Πώς τολμάς νά μιλάς έ τσ ι! 
φώναξε ή μ ίς Μιντσίν.

—  Δέν ξέρω. άπάντησε ή  μίς 
Ά μ έλ ια  π ο ύ . ε ίχε  πάρει φόρα καί 
τίποτε π ιά  δέν τήν κρατούσε, ούτε 
ό φόβος τή ς άδελφής της. Ά ποφ ά -' 
σισα μ ιά  φορά κι* έγώ νά μιλήσω’ 
καί μιά κ ι'ά ρ χ ισ α , θά τά πώ ώς τό 
τέλος κ ι’ δς γίνή 8,τι θέλη. Ή  Σάρα 
ήταν έξυπνο καί-καλό κορίτσι καί 
τήν παραμικρή άγάπη ' κ ι’ δν 
τής δείχναμε θά μάς τό χρωστούσε 
μεγάλη εύγνωμοσύνη. Μά σύ δέν 
τής έδειξες ποτέ, ούτε τήν παραμι
κρή συμπάθεια. Τό μυστικό είναι 
πώς τήν έννσιωθες άνώτερη άπό σένα 
καί στό μυαλό καί στήν καρδιά γ ι ’ 
αύτό τήν Αντιπαθούσες. Κ ι’ αύτό τό 
ε ίχε  καταλάβει.
. —Ά μέλια  ! βρυχήθηκε ή  μ ίς Μιν- 
τσίν πού νόμιζε πώς. μπορούσε νά 
φερθή στήν άδελφή τ η ;  δπως φερ
νόταν στή Μπέκυ.

Μά ή  μ ίς Ά μ έλ ια  ε ίχε  τέτοια

ύπερδιέγερση πού τίποτε π ιά  8έν 
τήν σταματούσε.

— "Ετσι ε ίν α ι! φώναξε. Ε ίχε κα
ταλάβει πόσο Ισύ ήσουν σκληρόκαρ
δη καί συμφεροντολόγα καί πόσο 
κουτή κα ί Αδύνατη ήμουν Ιγώ , Ε ίχε 
καταλάβει πώς δσο ήταν πλούσια 
προσκυνούσαμε μόνο τήν περιουσία 
της καί πώ ς ύστερά τήν κακομετα
χειριζόμαστε γ ια τ ί δέν είχε π ιά  
ούτε μ ιά  δεκάρα. Έ κείνη  είχε  κρα
τήσει κα ί στή δυστυχία της δλη τήν 
εύγένεια καί τήν άξιοπρέπειά της 
σάν νά ήταν άπό βασιλική γενιά, 
ένψ Ιμείς τήν είχαμε κάνει χειρό
τερη άπό δπηρέτρια. Μιά μικρή 
πριγκήπισσα. Νά, αύτό ήταν πάντα.

Κ ι’ άφού είπε δ ,τι ε ίχε  στήΫ καρ
διά της καί ξεθήμανε ή  μ ίς Ά μέλια  
άρχισε νά κλαίη σπαρακτικά καί νά 
ξεφωνίζη καί νά κουνιέται πέρα δώθε 
έπάνω στήν καρέκλα της, έτσι πού 
ή μ ίς Μιντσίν τά σάστισε καί δέν 
ήξερε τ ί νά τής κάνη.

— ■Καί. τώρα χαθήκαμε, κατα
στραφήκαμε όριστικά, συνέχισε ή 
μ ίς Ά μ έλ ια . Ή  μικρή θά πάη βέ
βαια σέ κανένα, άλλο σχολείο κ ι’ δν 
θελήση νά διηγηθή, δπως κάνουν 
τ’ άλλα πα ιδ ιά , τό τ ί  έτράβηξε έδώ 
μέσα, τό σχολείο μας θ’ άναγκασθή 
νά κλείση κάί ή καταστροφή μας θά. 
είναι τελειωτική. Κ ι’ έτσι μάς άξί- 
ζει, ιδ ίω ς σέ σένα, άδελφή μου, γ ια τ ί 
είσαι φιλοχρήματη, σκληρή καί ά- 
καρδη.

(Τύ τέλος ato Ιρχόμενο)
. Γ Ε Ο Ρ Γ Ι»  Τ Α Ρ ΙΟ Υ Λ Η  ,

ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΗ

Λένε τάνΦη otó ρυάκι :
■—«Πού νοογοκυλδς ; 
στάσου καί μ' εμάς λιγάκι 
αν μδς Αγαπάς...» .

Μά το ρυάκι μουρμουρίζει :
— »Βγαΐνώ άπύ τή Υή; ,. 
κ’ Ιτσι ά πόθος μου ’ αναβρύζει 
καί περνάει μέ όρμή...

Καί δν δέν ξέρω πού μέ κράξει 
θάλασσα βα&ειά... 
μά δ ρυθμός της με ταράζει 
καί θά πάω μακριά.

Καί τή θάλασσα θ ’ άφήσ» 
γιά τόν ούρανδ 
κι’ άπό Ικεί θά ξεκινήσω 
νά σάς ξαναίδώ... .

Ταξιδιάρικο άπό πέρα, 
μέ χαρά κρυφή, 
γιά σάς πάλι έδώ μιά μέρα 
θάρθω σάν βροχή...»

<Ι9° 6'  . M API N O S Σ ΙΓΟ Υ ΡΟ Σ
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ΑΘΗΝΑ Ι-ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΑΑΙ 

Α Μ Υ Ν  Α

Α γ α π η τ ο ί  μ ο ν ,
ΐ " - "·η  0  παράθυρο τοδ γραφείου

Τ μοιη καθώς καί χΑλλα πα 
ράθυρα τοΟ σπιτιοΟ, είναι 
  στολισμένο μέ λουρίδες ά 

σπρου χάρτιοΟ, κολλημένες ατά τζά 
μ ια . Μ9 αότόν τ4ν τρόπο, καθώς ξέ
ρετε, προφυλαγόμαστβ άπό τά θραύ
σματα. πού, . δ> Επεφτε κοντά στό 
σπίτι χαμμιΑ μπόμπα, θά τιγάζουν- 
τον μέ όρμή χα ί θά μάς πλήγω ναν. 
—  μπορεί χα ί νά μάς σκότωναν — 
ένιξ> οί λουρίδες τοΟ χαρτιού  θάχο- 
βαν τήν όρμή τους καί θά τάκαναν 
νά πέσουν Απλώς. Έ τ σ ι τουλάχιστο 
μοΟ ¿ξήγησαν τή  χρη σ ιμ ίτη ια  αό,τοΟ. 
τοδ μέτρου, πού παίρνουν στίς Εμ
πόλεμες χφρες, χα ί πού πρώτη φορά 
Εφαρμόσθηκε. σχό Παρίσι κατά τόν

πόλεμο τοΟ 1914. Τ ις  μπόμπες τό τε . 
δέν τίς ϊρρι-χναν τάεροπλάνα, παρά 
2να τεράστιο κανόνι, ή  περίφημη 
«Βέρθα», πού μπορούσε, άπό τά 
γαλλογερμανιχά σύνορα, νά βομβαρ
δίζω καί τό Παρίσι. °Αλλ’ δς γυρί
σουμε στό παράθυρό μου. "Οταν τό 
βλέπω ήμέρα μέ .ήλιο, μοιάζει σάν 
έλληνική σημαία. Τή σχηματίζουν 
ο( άσπρες λουρίδες τού.χαρτιού χάί 
οί γαλάζιες τοδρανού, πού φαίνουν- 
ται άνάμεσά τους άπό τά κλειστά 
τζάμια. Ά λ λ η  φορά, πρίν ύψωθρϋν 
τάντικρυνά σπίτια, Εβλεπα Απ' τό 
παράθυρό μου τήν ’Ακρόπολη χαί 
τόν Παρθενώνα. Τώρα βλέπω τήν 
Έ λληνική Γαλανόλευκη. Τό ίδιο 
δέν ε ίν α ι; Ν αί, ή Ιδια  ‘Ιδέα, τό 
ίδιο μεγαλείο, δ ίδιος άθάνατος Ε λ 
ληνισμός . . . . . .  - ί . - .

’Αλλά τό βράδυ τώραίο θέαμα ·

τις γρίλλιες καί νά σκεπάσω τά 
τζάμια τού παράθυρου μέ παραπε
τάσματα άτίό χοντρό σκούρο χαρτί. 
Αύτδ γίνεται κα ί σ’ δλα τάλλκ πα
ράθυρα τού σπιτιού, μπροστά καί - 
πίσω, άπάνω καί, κάτω .,Γ ιατί ούτε' 
μ ιά  άχτίνα φωτός, δέν πρέπει νά ξε- 
φ εύγηκαί νά φαίνεται Απέξω. Είναι.; 
κ ι’ αδτό άπό τάνχυριώτερα μέτρά’ 
τής παθητικής Αεράμυνας. Ή  πόλη 
πρέπει νά είναι δλωσδιόλου σκοτει
νή, γ ιά  νά μήν τή  .διακρίνουν τά έχ- 
θρικά Αεροπλάνα, ποό μπορεί νάρ- 
θόυν νύχτα, καί νά ρίξουν τις μπόμ
πες τους. · Ό πο ιος, παραμελεί νά  
κλείση καί νά σκεπάση χαλά τά πα
ράθυρά του πρίν άνάψη φώς, ¿όηγεΖ  
τό ν  έχ'& ρδ χα ί κάνει άθελα, άπό 
Αδιαφορία, ή  όκνηρία, μιά « ρ ο ίο -  
ϋ ΐα . Ιό .ίδ ιο  καί σιούς συναγερμούς, 
δταν δέν τρέχη .νά  προφυλαχθή σέ- 
κανένα- «καταφύγιο». Νά σάς πώ 
τήν αμαρτία μου, τ ις  πρώτες ήμέρες,. 
δταν άκουγα τίς  σειρήνες, βαρυόμουν 
νά διάκόψω τήν Εργασία μου, νά κα- 
τεβώ στό ίσόγειο*ή νά περάσω στό 
άντικρυνό σπίτι τής κόρης μου, πού. 
έχει δπόγειό καταφύγιο. Ο ί δικοί 
μου ήθελαν νά μέ πάρουν μέ τή βία, 
άλλά έπέμενα. «Πηγαίνετε σείς, τούς 
έλεγα, 4γώ δέν φοβούμαι. Έ π ιτ έ : 
λους τό ψωμί μου τό έφαγα· .'Αν 
είναι γραφτό μου νά πάω άπό μπόμ
πα τού Μουσσολίνι, άς πάω . . .  γ ιά . 
τήν π α τ ρ ίδ α » .’Αλλά δστερα 'σκέ·· 
φθηκα .πώς δέν έκανα καθόλου κ α λ ά .: 
Φοβόμουν ή  δχ ι, Ιπρεπε κ ι’ έγώ νά 

. φυλάγουμαι δπως δλοι. Τ ό . άπάνω 
πάτωμα . είναι τό π ιδ  · Επικίνδυνο. 
Μιά μπόμπα πού θάπεφτί σέ κάποια 
άπόσταση άπό τό σπ ίτ ι, μπορεί νά. 
μή μ ' ¿σκότωνε, άλλά μπορεί νά μέ 
πλήγωνε σοβαρά. Κ α ί'τό τε ,θ ά  μέ 
πήγαιναν σ’ Ενα νοσοκομείο» καί 
θάπασχολούσα μιά κλίνη, ένα για-, 
τρό καί μ ιά  άδελφή. ’Αλλά οί κλ ί
νες τών νοσοκομείων, οί γ ιατροί κ ι’ 
οί Αδελφές είναι τώρα γ ιά  τούς.δο
ξασμένους τραυματίες τού πολέμου. 
’Ε μείς, πού δέν πολεμούμε — γέροι,- 
γυναίκες, πα ιδιά  — πρέπει νά φυ
λαγόμαστε καί γΓ  Αγάπη τους. Γιά 
τή.ν π α τρ ίδα !

Μ’ αύτή τή  σκέψη, δταν .άκού- 
γουνται οί σειρήνες, διακόπτω, κι’ 
έγώ .τήν έργασία μου καί κατεβαίνω 
στό ισόγειο, έτοιμος νά πεταχτώ 
καί στό άντικρυνό. καταφύγιο Αν ίδώ 
πώ ς είνα ι Ανάγκη. Έ τ σ ι πειθαρχώ 
κ ι ' δπακούω σ’ βλες τ ίς  όποδείξεις 
τών Αρμοδίων, πού δημοσιεύουνται 
καθεμέρα στίς ¿φημερίδες ή  μετα- 
δίδουνται άπό τό ραδιόφωνο, καί. 
πού πρέπει νά θεωρούνται όιαχαγές. 
Βρισκόμαστε σέ κατάσταση παθη·«-.

χάνεται. Γιά νάνάψω φώς στό γρα
φείο μου. πρέπει νά χλείσω χαλά

Τ Α  ΠΑΙΔΙΑ 

Ζ Τ Ο Ν  ΠΟΛΕΜ Ο

Μέ «όση άγάπη δ Αγγλος αθνός^πόλισμαν, otó Λονδίνο, χουβαλτϊ 
αύτό τό παιδάκι στό καταφύγιο ή στό τραίνο πού θά  τό μεταφέρη 
μακριά. 01 Αγγλοι «όλισμαν άγαποΟν πολύ τό παιδιά, μά καί τά 

παιδιά τούς θεωρούν σάν τούς καλύτεςούς τους φίλους , . .
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κής Αεράμυνας. : κ ι’ δλοι οί άμαχοι 
πολίτες έχουμε χρέος νά συμμορφω
νόμαστε. Οπως ή  ένεργητική Αερά
μυνα Αρχίζει τ ίς  κανονιές δταν φανή 

- Εχθρικό άεροπλάνο ή στέλνει τά  κα·
• ταδιώκτικά τής νά τό χτυπήσουν 

1 καί νά τό διώξουν,’ έτσι καί μείς,
συμπληρώνοντας τό έργο της, πρέπει 

- - νά τρέχουμε στά καταφύγια. Κ ι’ δ ; 
μή φοβόμαστε. Ή  άφοβία δέν πρέ
πει νά έκδηλώνεται μέ άνυποταξία, 
μέ .Απειθαρχία, μέ παρακοή, πού 
βλάπτει τό σύνολο. Καί δέν είναι 
μόνο τό τρέξιμο στά καταφύγια τήν 
ώρα τών συναγερμών. Ε ίναι κ ι’ δλα 
ΐάλλα μέτρα πού πρέπει νά πάίρ- 
νουνται, δλες οί δποδείξεις κ ι’ οί 
όδηγίες —’ οί διαταγές— πού πρέπει 
νά γίνουνται πιστά^

Φυσικά, ή-τέλεια προφύλαξή, ή 
Εξασφάλιση είναι Αδύνατη. Μ’ 8λ’ 
αδτά, κινδυνεύουμε κα ί μείς οί άμα
χο ι 8σο σχεδόν κ ι’ έκείνοί πού μά- 
χουνται. Μαχόμαστε λοιπόν μαζί 
τους -καί. μείς. Πάει δ καιρός πού 
μόνο οί στρατιώτες πολεμούσαν στά. 
σύνορα, κ ι’ ο ί άλλοι, στό Εσωτερικό 
τής χώρας, περίμεναν μέ σχετική 
ήαύχίά τή νίκή.. Ό  πόλεμος, τώρα 
μέ τάεροπλάνα,. άλλαξε. Ό λ ο ι πο
λεμούν, κΓ.Εκείνοι άκόμα πού βσί- 
σκρυνται σέ μ ιά  παθητική άμυνα. 
Γέροι; γυναίκες, πα ιδιά , πολεμούμε 
καί. μείς. γ ιά  τήν Ιλευθερία φής πα
τρίδας μας, Καί πρέπει νά"εϊμαστε 
γενναίοι, Αλλά καί πειθαρχικοί, ώς 
νά'στέψη ή ν ίκ η  ν> ( ίερό μας Αγώ
να. Έ τ σ ι  θά συντελέσουμε καί μείς

• σ’ αύτή τή  νίκη, πού είναι βέβαιη.
2 8 ε  άοπάζομαι Φ ΑΙΔΩΝ

ΧΙΛΙΑ- ΜΚΡίΑ '

Γ Η Ν  Κ Α Ι  Υ Δ  Ω Ρ

Τό ξέρετε άπό τήν Ιστορία σας, 
άλλά.θά σάς. τό θυμίσω, γ ιατί είναι 
πολύ έπίκαιρο.

Μιά φορά, πρέσβεις, σταλμένοι 
Από τόν βασιλέα τών Βαρβάρων στή 
Σπάρτη,, ¿ζήτησαν «γήν καί ϋδώρ», 
πού ήταν τότε σημείο δποταγής. Κ ι’ 
οί Σπαρτιάτες Αγανάκτησαν τόσο, 
ώστε Ιπιασαν τούς καλούς σου πρέ
σβεις καί τούς Ιρριξαν σ’ Ενα πηγά
δ ι, λέγοντας: — Αύτού - μέσα θά 
βρήτε χώ μ α . καί νερό δσο θέλετε!

Κάτι τέτοιο .δέν χρειαζόταν καί 
στόν πρέσβύ τού Αλλου Βαρβάρου,

.. πού μάς. ¿ζήτησε «έδάφη» γ ιά  βά
σ ε ις ; .- .

. Ο ΑΝΑΝΙΑ* ,

ΤΩ Τςακόοιοι, σηχωθήτε 
Καί ξανάλθεΐε σέ μας'

.Τ ά  παιδιά σας θέλ' ίδήτβ.,
Πόσο μοιάζουνε μέ σάς 1

( ΣοΧωμός)

ΔΩΔΕΚΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΕΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΓΙΑ  ΜΙΚΡΑ ΠAU1A

. 2 . ■
— Γιατί ήρθες εδώ, παλλιχάρτ μου;'
— ΚΓ εγώ δέν ξέρω, τής άποκρίθηκε Δ απόμαχος στρατιώτης. Δέν

θά δοκιμάσω βέβαια νανακαλύψω πώς καί γιατί παλιώνουν τά γοβάκια τους 
οί βασιλοπούλες, γιά νά γίνω βασιλιάς !

— ΚΓ 3μως δέν είναι δύσκολο, τού είπε ή γριά. Τό ζήτημα είναι
νά μήν καιμηθής καθόλου τή νύχτα, πού θά σέ βάλουν απέξω απ’ τήν
κα’μαρά τους νά φυλάς. ΓΓ αύτό πρόσεξε νά μήν πιής ούτε στάλα άπ’ τό 
κρασί πού θά σέ κεράσουν στό τέλος τού δείπνου οί βασιλοπούλες. Καί. 
νά, πάρε κΓ αύτό τό μανδύα πού σου χαρίζω. Όταν θά τόν φοράς θά

γίνεσαι αόρατος, καί θά μπορής νά παρακολουθης τίς βασιλοπούλες καί 
νά τίς βλέπης, χωρίς νά σέ βλέπουν κΓ Ικεΐνες,

Λέγοντας αυτά, ή γριά εδωσε στό στρατιώτη ενά κοντό μανδύα κΓ 
έγινε άφαντη. ' ■ . .

«Μάγισσα θά είναι, συλλογίσ&ηκε ο στρατιώτης. Μου φαίνεται πώς 
μπορώ τώρα νά δοκιμάσω κΓ Ιγώ τήν τύχη'μόυ»·

Καί θαρρετά, παρόυσ.ιάσθηκε στό παλάτι.. . -.
— ΚΓ. άλλο , κεφάλι γιά κόψιμο, εΐπαν μεταξύ, τους ,οί παλατιανοί.
Ωστόσο τον δέχτηκαν, Ιόν έντυσαν βασιλικά, καί τοϋ «δειξαν που θά-

φύλαγε τή νύχτα ’Ηταν μιά καμαρούλα μ’ ενα κρεββάτι δίπλα στή μεγά
λη κάμαρα πού κοιμούνταν οΐ βασιλοπούλες.' Μπορούσε νάφίνη την πόρ
τα ανοιχτή καί νά βλέπη-τί- θά γινόταν στή μεγάλη, κάμαρα, αν δέν θά 
τον Επαιρνε δ ύπνος. . , .

Μά δχι, ό ύπνος δέν τόν Ιπήρε. Γιατί ό στρατιώτης, 8πώς χόν εΐχε 
όρμηνέψει ή μάγισσα, δέν ήπιε καθόλου από τό κρασί πού τόν κέρασαν 
στό τέλος τοϋ δείπνου οί βασιλοπούλες, παρά §χυσε δλό .τό ποτήρι σ’ ένα 
σφουγγάρι πού ε!χε κρύψει κάτω άπό τό πηγούνι χου. Εκείνες ένόμισαν 
πώς τό ήπιε’ κΓ ήσυχες πώς κΓ δ σχραχιώτης θά κοιμόταν βαθιά σάν 
τούς άλλους—γιατί τό κρασί είχε φάρμακο ναρκωτικό—πέρασαν σιίς κά
μαρες τους καί πλάγιασαν. Ούτε τίς ένοιαξε, πού ό .στρατιώτης είχε αφή
σει Ανοιχτή τήν πόρτα τής καμαρούλας του καί τίς Ιβλεπε.

— Τώρα θάποκοιμηθή, έλεγαν σιγά μεταξύ τους, καί κάνουμε ο,τι 
θέλουμε.

Κοντά τά μεσάνυχτα, ή μεγαλύτερη σηκώθηκιε κι’ άφόγκράστηκε. Ό 
στρατιώτης έκανε πώς ροχαλίζει.

— Κορίτσια ! φώναξε στίς άλλες δυνατά.. Τίό φάρμακο τόν επιασε·' 
Τώρα δέν τόν ξυπνάνε ούτε κανονιές. Πάμε, γρήγορα ! ίΓ-ϊ-.·;
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Σηκώθηκαν κι’ ο ί δώδεκα, Ιβαλαν ϊά  καλά τους ρούχα, Ιβαλαν καί 
τά  καινούργια τους γοβάχια τοΰ χορού, και μετατόπισαν τό μεσιανό κρεβ- 
βάτι. Έ κ ε ΐ από κθίτω δνοιξε μ ιά  κρυμμένη καταπακτή καί φάνηκε μια 
μαρμαρένια σκάλα.

Κ ι’ οι βασιλοπούλες, δυό-δυό, άρχισαν νά  κατεβαίνουν.
"Οταν χάθηκε στή σκάλα κι’ ή τελευταία, ό στρατιώτης, πού ά π = τό 

κρεββάτι του, μέ μισόκλειστα μάτια, τά είδε δλ’ αυτά, σηκώθηκε κι° αυ
τός μέ χαρά, φόρεσε τό μανδύα τής μάγισσας καί, αόρατος, ετρεξε στη 
σκάλά κΓ άρχισε νά κατεβαίνη πίσα» α π ’ τις βασιλοπούλες.

Ή  σκάλα ήταν άτέλειωτη καί σκοτεινή. Μόλις τήν έφώτιζαν τά κλε
φτοφάναρα πού κρατούσαν μερικές απ’ τις βασιλοπούλες. "Αξαφνα όμως 
εγινε φως. Γ ια τί ή σκάλα τελείωσε σ’ $ να  μεγάλο άνοιγμα, σέ μια πελώ
ρ ια  πόρτα, ά π 5 δπου φάνηκε ό ουρανός μέ τό όλόγεμο φεγγάρι. Κ ι’ δταν 
ο! βασιλοπούλες βγήκαν άπό τήν πόρτα Ικείνη — ξοπίσω τους, εννοείται, 
κ Γ '6 στρατιώτης —  φάνηκε-μιά ωραία λίμνη, γαλάζια σάν τον ουρανό.

Στήν άκρολιμνιά ήταν δραγμενες δώδεκα βαρκούλες; πού σέ καθεμιά 
ήταν δπό §να βασιλόπουλο. Κ αθεμιά από τΙς βασιλοπούλες πήδησε τότε 
στήν βαρκούλα της. Π ήδησε κ ι’ 6 στρατιώτης στήν τελευταία, δπου ήταν 
ή μικρότερη βασιλοπούλα μέ τό μικρότερο βασιλόπουλο. Τά βασιλόπουλα 
έλυσαν τ ις  βαρκούλες κΓ άρχισαν νά λάμνουν. ;

Σ έ λίγο πέρασαν στήν δντικρυνή άκρολιμνιά καί, βασιλοπούλες καί 
βασιλόπουλα, βγήκαν δλοι στη στεριά, Ξοπίσω τους πάντα κ ι’ ό στρατιώ
της, πού είδε έκπληκτος έναν πλατύ ϊσ ιο  δρόμο μέσα σ’ ένα πάρκο. Τά 
δέντρα αύιοδ τού πάρκου είχαν φύλλα χρυσά. Κ Γ δ στρατιώτης έκοψε ένα 
κλαδί καί τό έκρυψε στήν τσέπη του, νά τό έχη γιά  σημάδι.

Βασιλοπούλες καί βασιλόπουλα περπατούσαν τώρα γοργά στον πλατύ 
δρόμο τοΰ. πάρκου. Ξοπίσω τους πάντα κ ι’ δ στρατιώτης, καί πάντα άό· 
ρατος μέ τό μανδύα του. .

(Τό  τέλος ατό ερχόμενο)  Η ΚΥΡΑ ΜΑΡΘΑ

Β Ρ Α Δ Υ  Σ Τ Η Ν  Κ Α Τ Α Σ Κ Η Ν Ω Σ Η

,Βράδυ στήν κατασκήνωση . . . Μαζε
μένοι όλοι οί κατασκηνωτές στο μικρό 
Αμφιθέατρο μέ μιά μεγάλη φωτιά στή 
μέση, φαίνουνται νά παρακολουθούν 
τή βραδινή ψυχαγωγία προσεκτικοί, 
ίσως καί λίγο κουρασμένο* —  μά μπο
ρεί νά μήν είναι; Περασιάν μιά ολό
κληρη ήμερα, τρελλή όπο»ς λεν, γεμά
τη δράση καί ζωηράδα.

Τό  πρωινό εγερτήριο μώ τή σάλπιγ
γα σήμανε γι’ αυτούς ιό  αρχίνισμα 
μιας νέας ημέρας, ή σΰναόμη γυμνα
στική τους τούς ξύπνησε? ολότελα κι 
είναι έτοιμοι νά ξαναρχίσουν τό ίδιο 
χαρούμενο πρόγραμμα, όπως τό έζησαν 
χτες, όπως θά τό ζήσουν αύριο ._. . 
Πλυμένοι καί χτενισμένοι πιά χαιρέτι
σαν τή σημαία στήν έπαρση, προγευ
μάτισαν μέ πολλή όρεξη καί περισσότε
ρες φωνές, έφτιαξαν τις σκηνές τους. 
Μετά τήν επιθεώρηση ιεού έδωσε τό 
βραβείο ατούς «καλύτερους νοικοκύ
ρηδες·» (διπλή μερίδα φρούτο τό με
σημέρι), σχημάτισαν εκπαιδευτικές ο
μάδες κι έμαθαν ^ίλια-δυό πράγματα 
καθισμένοι κάτω από τή σκιά αίωνό· 
βιων πλατάνων, ώσπου ή μικρή κα
μπάνα χτύπησε γιά μπάνιο. Τ ί  παιγνί
δια έκαμαν στή θάλασσα καί στήν αμ
μουδιά, τί λεμβοδρομίες μέ τις μικρές 
βαρκούλες τους! θά  πήγαιναν καί βα- 
θειά, πολύ βαθειά, άν μπορούσαν νά 
ξεφύγουν άπο τό άγρυπνο μάτι τοδ πα
ρατηρητή, πού, όρθιος τούς κοίταζε 
από τον ψηλό ξυλένιο πύργο του, στη
μένο εξω στό Ακρογιάλι. Κ ι’ ήρθε ή 
ώρα τοΰ φαγητού κι* έφαγαν καί δέ 
θέλησαν νά κοιμηθούν τό απομεσήμερο

μόνο άρχισαν «άτι παράξενες Ιστορίες 
γιά παλάτια καί βασιλοπούλες «αί μά
γισσες καί δράκους καί βασιλόπουλα. 
Καί τό άπόγεμα έπαιξαν χωρίς στιγμή 
νά ξεκουραστούν καί ξανάκαναν μπά
νιο κι’ έφαγαν τό βραδυνό τους μέ τό 
ίδιο κέφι, μέ τά Ιδια γέλια, μέ τήν 
ίδια ζωηράδα στά μάτια, μέ τήν ίδια 
χαρά στήν ψυχή. Ή  σημαία κατέβηκε 
άπό τό ψηλό κοντάρι της, άπ’ δπου 
όλημερίς τούς κοίταζε πρόσχαρη, κι ό 
οδρανός —  λές κι’ αυτή τούδινε τό 
λαμπρό γαλάζιο χρώμα του —  σκοτεί
νιασε καί μαύρισε . . . Τ ά  παιδιά ετρβ- 
ξαν στό άμφιθέατρο γιά τήν ψυχαγω
γία . . .

Καθισμένοι τώρα στά πέτρινα σκα-

ΚΑΛΛΙΤΕΧΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

1 [Σκίτσο τοΰ ΒερβέρΟΟ]

λοπάτια τού, γύρω στή φωτιά, βλέπουν 
καί άκούουν προσεκτικά, ίσως καί λίγο 
κουρασμένοι— μά μπορεί νά μήν είναι;

Ή  φωτιά . σβύστηκε πιά· "Ωρα νά 
κοιμηθούν . . .

Στή μεγαλόπρεπη σιγαλιά τή; νύχτας 
μιά μελφδία ξεχύνεται Αρμονική, αρ
γός ψίθυρος στήν άρχή πού δυναμώνει 
σέ λίγο κι άντηχεΐ στούςγύρω λόφους—  
κελάΐδημα πουλιών πού εύχαριστοϋν 
τόν Πλάστη τους— γιά νά σβύση π ά λι. 
σ' ένα σιγανό μουρμούρισμα— σάν τή 
φωτιά πού φούντωσε καί θέριεψε, καί 
τώρα ή στάχτη της φεύγει- μακρυά, 
κυνηγημένη άπό τό νυχτερινό αεράκι,..

Alev Ά ρ ιο τεύε ιν  [β]

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Μέ Ανακατωμένους μές τό μυαλό μου 
όλους τούς μαθηματικούς τύπους κι’ 
έξισώσεις, παίρνω καί γώ τή θέση μου 
μέσα στήν αίθουσα. Είναι τό διαγώ
νισμα τών Μαθηματικών γιά τί; είσι* 
τήριες εξετάσεις' τού Πανεπιστημίου.

Ή  αίθουσα είναι πλατειά, σιωπηλή 
καί άσπρη. Ό λα , δ τοίχος, τό ταβάνι, 
οί άγραφες κόλες, είναι λευκά. Λευκά, 
σάν αγωνία. Ό  μαυροπίνακας "δμως, 
τά θρανία, είναι μαύρα. Μά εισι κα
θώς μας παραστέκουν, μέ τή μαθημα
τική τους φορεσιά καί ψυχρότητα, κά
νουν τήν αγωνία μας πιό λευκή.. .

Μιά πέννα γρατσουνίζει τό χαρτί, 
βιαστική κι' αναστατωμένη άπό τή σο
βαρότητα τών μαθηματικών τύπων, 
πού βλέπει νάχει γράψει.

Έ ν α  χέρι, ξύνοντας ένα κεφάλι,γρά
φει άθελά του έναν άριθμό. Κ αί τό 
βλέμμα; καθώς πλανιέται δλόγυρα στήν 
αίθουσα, βλέπει όλο τριγωνομετρικές 
σχέσεις νά χοροπηδούν παντού.

Ή  ματιά μου δέν βρίσκει οΰτ’ έ'νμ 
ξεκούρασμα. Τή ν  τριγυρίζω σ’ όλη τήν 
αίθουσα. Απαντώ Ινα πλανεμένο, 
χίορίς έκφραση βλέμμα, πιό πέρα τό 
ανήσυχο περπάτημα ενός μολυβιού πά
νω στ’ άσπρο χαρτί. Καί παντού τή 
λευκή αγωνία.

Ξάφνου γυρίζω-στό παράθυρο, Βλέ
πω Ινα κομματάκι ούρανοϋ.Ένα τόσο 
δά κομματάκι γαλάζιου. Ό μω ς τί ξε
κούρασμα τοΰ ματιού καί τής ψυχής, 
τί δρόσισμα !

"Ασπρο; .Γλάρο; [Β(

Π Α ΙΔ ΙΚ Ο Ν  ΓΓΝΕΥΜ Α

Μητέρά: Τοτό, πήγαινε νά Ιδης, παι
δί μου, τί κάνει τό φαί στή φωτιά.

ΤοτΑς (γυρίζοντας): Κοιμήθηκε κι’ 
άρχισε νά ροχαλίζη. . .

. Πληγωμένος ’Αετός
***

Στό μάθημα τής Γεωγραφίας.
Ό  κ α θ η γ η τ ή ς  ι Τ ί  παράγει δ Κανα

δάς;
Τό Πράσινο “Αλογο ι Πεντάδυμα, κύ

ριε καθηγητά.
Δοξασμένη “Υδρα

***
Ή  Μαμμά : Πολύ φοβάμαι μήπως 

ίνη κανένας συναγερμός τή νύχτα καί 
έν τόν ακούσουμε.
Κ ι ' & “Αλκής Μνρας! "Ε, καί δέν

βάζουμε τό ξυπνητήρι; ! I !
Ύηρεύς ,

1940

' ■■■■■■■■fr■■■■■■»■■■■■■■■
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τήν 18 Νοέμβριον 1940

ΩΣ σήμερα πού σάς γράφω, ή ταχυδρο
μική συγκοινωνία μέ τις ’Επαρχίες δέν 
άποκαταστάθηκε —  πλοία καί σιδηρόδρο
μοι έχουν τώρα Αλλη, σπουδαιότερη εθνι
κή Αποστολή —  καί μόνο τά Διαπλασό
πουλα τών ’Αθηνών καί τών περίχωρων 
λαβαίνουν τό φυλλάδιό μου. Τδλλα, τα 
καϋμένα, μέ περιμένουν δπως τά περιμέ
νω κι' έγώ. "Ετσι κΓ ή σημερινή μου 
’Αλληλογραφία τρέφεται μέ παλαιότερα 
γράμματα πού είχαν μείνει Αναπάντητα, 
καί μέ λίγα πού έλαβα άπό έίώ μετά 
τήν κήρυξή τοδ πολέμου.

Καί πρώτο τοΟ Σίφουνα  πού μοδ γρά
φει : «Χθές πού γύριζα ατούς κεντρικούς 
δρόμους κι’ είδα τίς γιγάντιες έκιίνιςέχ- 
δηλώσεις τοδ λαοδ, συγκινήθηκα Μ ιά  
Ανακατώθηκα μέ τό πλήθος, φώναξα, 
ζητοκραόγκσα, κι’ έννοι'ωσα τί θά. πή 
πραγματικό πατριωτικό μένος». Ναι, παι
δί μου, άπό τό μένος αϊτό κυριεόθηκε ό
λος δ ’Ελληνισμός, κι’ είδαμε άμέσως τό 
Αποτέλεσμα. Ήταν ή μεγάλη νίκη πού' 
έστεψε τά έλληνικά όπλα.

Κι’ ή Σαν&ή Κουκλίτσα  ι «Σου γρά
φω καθισμένη στά όπόγεια τοδ σπιτιού 
μας. γιατί πρό όλίγου έγινε συναγερμός. 
Βάλαμε μερικά ντιβάνια καί κοιμόμαστε 
τή νόχτ«. Ιίόσο άλλαξε ή Αθήνα ! Ποδ 
είναι ή κίνηση καί τά φώτα ; ‘Αλλά στά 
πρόσωπα όλων φαίνεται ό ένθουσιασμό;... 
’Ελπίζω πώς μ’ δλες τις δυσκολίες πού 
θά σοδ φέρη -ό πόλεμος, δέν θά παύσης 
νά έκδίδεσαι ταχτικά, δίχως έκαμες καί 
στόν άλλο πόλεμο, καθώς μοδ λέει ή 
μαμμά, ’Εμείς τά παιδιά σου, μικρά καί 
μεγάλα, θά οέ υποστηρίξουμε μ’ όλη μας 
τήν καρδιά». Τό ξέρω χαλά, καί τό είπα 
στήν προκήρυξη τών Νέων τοδ 1941, - -

Μέ μεγάλο πατριωτικό ένθουσιασμό μοδ 
γράφει κι’ ό Πληγωμένος 'Αετός, πού . 
όνομάζει τούς ‘Ιταλούς «αντάξιους άπογό- 
νους τοΰ Νέρωνα» κι’ ύπόσχεται νά τούς 
δείξουμε πώς «ή αθάνατη πατρίδα τοΒ Πε
ρικλή, τοδ Θεμιστοκλή, τοδ Μεγάλου ’Α 
λεξάνδρου, δέν κάμπτεται καί δέν δποκό- 
πτει ατούς δολοφόνους». Καί τούς τά δεί
ξαμε κιόλα.. . Έλαβα καί τήν Απάντηση 
στίς Λευκές Λέξεις. . Ή  φράση «έτος σω
τήριον» σημαίνει Απλώς «έτος μετά Χρι- . 
στόν». Τή  μεταχειρίζονταν οί πρώτοι 

• Χριστιανοί, γιά νά θυμίζουν πώς ή γέν- ■> 
νηση τοδ ΧριστοΒ έφερε στόν κόσμο τή 
σωτηρία, κι’ άπό τότε έπικράτησι, προ
πάντων οτά έκχλησιαστικά βιβλία ι <’Ενε 
τίησιν, έν έτει σωτηρίφ 1700»·

Κι’ ή Γαζία : «Φαντάζουμαι δτι καί 
μέσ’ στή φριχτή συμφορά πού βρήκε τήν 
‘Ελλάδα μας, θά ίξακολουθής νά μάς 91- 
νϊ£  τή χαρά τής έκδοσής σου., "Εχουμε 
δλοι Ανάγκη άπό τό ήθικό στήριγμα πού 
μάς δίνεις, γιά νά περάσουμε τίς δύσκο
λες στιγμές, πού μάς περιμένουν, μέ θάρ
ρος κΓ Αποφασιστικότητα». Ναί,παιδί μου, 
θά κάμω δ,τι μπορώ γιά νά μή οάς λείψη 
τό ήθιχό αύτό ατήριγμα. ’Αλλά 6 πόλε
μος πού μάς έπέβαλε ή ’Ιταλία, ΐή- στιγ
μή πού νικούμε, δέν είναι γιά τήν ’Ελ
λάδα «φριχτή- συμφορά» : θά τή γεμίση 
δόξά καί περηφάνεια !

Σμυριανόπονλο, έλαβα τό (03) καί 
χάρηκα πού γνώρισες τόν καλό μας Νη· 
ρέα. Πώς μποροδσα νά σοδ πώ ποδ βρί
σκεται ή δεκάτη λέξη; θάχαν σάν νά σοδ

Η ΔΙΑΙΙΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

έλεγα καί ποιά είναι, Τόν κενό χώρο, πού 
κάποτε δέν φαίνεται εύκολα, ό λύτης πρέ
πει νά τόν βρίσκη μόνος του. Σοδ άπαντώ 
καί στό (03)· Ά ν  τυχόν γίνη άνάγχη νά 
περιοριοθή τό φυλλάδιό μου σέ 4 μόνο 
σελίδες, θά πάρω δλ’ αδτά τά .μέτρα γιά 
νά χωρή δσο τό δυνατό περισσότερη Ολη.

θά είδες, Γαζία , πόσο εύχαριστημένοι 
μείναμε άπό τή γιορτή στόν Πειραιά. Σ’ 
είχαριοτώ κι’ ιδιαιτέρως γιά τήν τόσο 
πρόθυμη συμμετοχή σου, καθώς καί γιά 
τά καλά λόγια που μοδ γράφεις μ ’ αδτή 
τήν ευκαιρία. Σ’ ιύχαριστώ άχόμα πού 
φροντίζεις γιά τή διάδοσή μου καί περι
μένω τούς τρείς ν̂ ους ουνδρομητές που 
μοδ βρήκες. Ναί, θάπρεπε νά κάμετε κι* 
Ινα Σύλλογο τά άιαπλασόπουλα τοδ ΙΙει- 
ραιώς, κι’ δ πυρήνας του θάταν σείς ποδ 
κάματε καί τή γιορτή.

Είσαι δικαιολογημένος, Ό λυμ π ιον ίκη , 
άφοθ είχες τόσα μαθήματα στό Πειραμα
τικό, οτήν ’Ακαδημία κλπ. ’Αλλά τώρα 
ποδ άνωτέρα βία τά διέκοψε, μπορείς νά 
καταγίνεσαι καί μέ μένα. ’Εννοείται πώς 
οί ξένες'γλώσσες είναι απαραίτητες, κ/ 
δχι μόνο σήμερα άλλά καί πάντα. ΕΟχα- 
ριστώ γιά τίς ώραίες είκόνες κι’ έλπίζω 
νά μοδ ξαναγράψης γρήγορα. .·

Εδχομαι κι’ έλπίζω, Ταιγγάνιχο Β ιο
λί. νά είναι χώρα 4/τελώς καλά ή μαμ
μά σου. Ναί, μέ τίς ένέργειές σας οί 
Διαπλασοποόλες ότή οχολείο σας, άπό 4 
πού ήσαστε πρώτα, έγιναν 12. Καί πόσο 
μάγαπάτε μαρτυρεί κι’ αυτό πού μοδ 
γράφεις : ή έπιμελήτριά σας ήξερε πώς ή 
μεγαλύτερή σας τιμωρία ήταν νά έρχεται 
τό φυλλάδιό μου καί νά τό κρατή, γ ι’ 
αυτό καί τ ί; ήμέρες πού τό περιμένατε, 
προσέχατε νά μήν κάμετε καμμιά άταξία 
. . . Ναί, οί «Δαίμονες τών κυμάτων» ή
ταν οί «θαλασσόλυχοι» πού τούς έκαμαν 
ταινία* δέν ξέρω δμως άν ή «Μικρή Πριγ- 
κήπισσα» πού άναγγέλλετφι μέ τήν Σίρ- 
λεδ Τέμπλ είναι τό μυθιστόρημα ποδ δη
μοσιεύω, Πάντως, άπό τήν περίληψη ποδ 
μοδ γράφεις, θά είναι πολδ αλλαγμένο.

"Ασπρε Γλágε, τάποτελέσματα πρό· 
φτασαν καί βγήκαν, άλλά πέτυχε;; Ά ν  
έδωσες έξετάσεις γιά τή Νομική Σχολή, 
ήταν κάπως δύσκολο, γιατί άπό 2.000 
δποψήφιους έπρεπε νά μποδν μόνο 280. 
’Οπωσδήποτε, γιά τήν ώρα δέν θάρθης 
στήν Αθήνα. Μόνο άμα τελειώση δ πό
λεμος μέ τή βεβαία μας νίκη. Διάβαζε 
λοιπόν άπ’ αύτά τά ώραία βιβλία ποδ 
διαβάζεις, καί περίμενε μ’ Ιμπιστοσΰνη.

’Α π ’ αδτά δλα, Έ Φ νιχον ‘Ιδεώδες, 
μόνο τό σχολείο Ιλειψε, ώστε καί πάλι 
έχεις αρκετά, Ά λ λ ’ άφοθ πέρασε ή «φο
βερή κρίση τής τεμπελίτιδος», έλπίζω νά 
μοδ γράφής πάλι συχνά σάν πρώτα. Γιά 
τό Σήμα —  θά συμφωνής καί σδ —  τίποτα 
πρός τό παρόν δέν μπορεί νά γίνη. θά 
«ώ στήν Πειραιώτισσα, τά συγχαρητή
ριά σου γιά τή διοργάνωση τής γιορτής 
καί τίς ευχαριστίες οου πού σ’ έκαμε νά 
περάσης «μιά εύχάρισχη, Αλησμόνητη δια- 
πλασιακή βραδυά».

Κ αμέλ ια, άφοδ είχες τόσο δυνατό συ
νάχι, δέν μπορούσες βέβαια νά παρευρε*. 
θ?ς στή γιορτή τοδ Πειραιώς καί δέν 
φταίς καθόλου, γιά νά λές πώς «δέν συγ- 
χωρείς τόν έαυτό σου», ‘Οπωσδήποτε οέ 
Ικανοποίησε ή περιγραφή πού διάβασες 
στό φυλλάδιό μου χι* ό πανηγυρικός τής 
δ. Βρυώνη ποδ τόσο σοδ άρεσε. Ή  Αφύ
πνιση τήν έπομένη ήταν κάπως όδονηρή. 
’Αλλά νά-·είσαι βέβαιη πώς «ό θεός θά 
βοηθήση τό στρατό μας, πού είναι γεμά
τος ένθουσιασμό. νά νικήοη τοδς έπονεί- 
διστους έχθρούς.» ^

4 6 6

Είδες λοιπόν, Πόκα, πώς άργώ καμ- 
μιά φορά, άλλά δέν ξεχνώ ποτέ. θά πώ 
..στό Φαλαγγιιάκι, πού είναι κορίτσι, 
πώς ή Απάντησή του στήν «Κυριακή» σοδ 
άρεσε περισσότερο άπ' δλες. "Οχι γιά 5- 
λες τίς συγκινήσεις πού είχες στή- ζωή 
σου θά γράψης, άλλά μόνο γιά μιά. Εύγε, 
πολύ καλός δ βαθμός ποδ προβιβάσθηκες. 
Ή  Πίσσα δέν είναι τοδ κ. Φαίδωνος άλλά 
δική μου, καί τήν έχω 45 τώρα χρόνια ! 
θά πής, ζοδν τόσα χρόνια οί γάτες ; Ά λ 
λά. ή Πίσσα είναι γάτα. . . δπερφυσική.

Ρήγισαα ’Avegovaa, σοδ Ιστειλά τε
τράδια γιά νά οτείλης καί τοΟ Ά σ π ρ ο υ  
Γλάρον, πού ή πρόταοή του σ’ ευχαρίστη
σε τόσο- γιατί ¿πρόλαβε μιά δική σου. Ά ,  
δέν είσαι καί τόσο άγνωστη στόν Δία- 
πλασόκοσμο, φαίνεσαι άρκετά συχνά, κι’ 
έπειτα έχεις Ινα ωραίο, χτυπητό ψευδώ
νυμο, πού μαρτυρεί γούστο. Τώρα περι
μένω κι’ έκτενέστερο γράμμα σου.

Γιά τή γιορτή τοδ Πειραιώς μοδ γρά
φει κι* δ τΑ γις : «"Εφυγα κατενθουσια- 
σμένος, γιατί μοδ χάρισε 8υό ώρες καθα
ρά διαπλασιακές. Δέν έβλεπα παρά Δια- 
πλασδπουλα, παλαιά ή νέα, δέν άκουγα 
παρά Διαπλασόπουλα, κι’ ό,τι άκουγα δέν 
ήταν παρά Διαπλασιακό. ’Αξίζει ένα με
γάλο εδγε οτά Διαπλασόπουλα τοδ Πει
ραιώς». Κι* έξακαλουθεί,. άλλά δέν έχω 
τόπο νά παραθέσω κι* άλλα.

Ή  Πειραιώτισσα μου γράφει : «Τά I -  
. ξοδα τής γιορτής τού Πειραιώς ήταν δρ. 

3,825; καί τά έσοδα μόλις 3,625. Μέ
νουν άκόμα νά είοπραχθοδν κάτι λίγα 
άπό κρατημένα εισιτήρια, άλλά καί μέ. 
αύτά δέν θά μείνη κέρδος παρά 80 δρχ.» 
Δέν πειράζει, αδτές οί παραστάσεις σπα- 
νίως άφίνουν δλιχό κέρδος- άλλά τό ήθι
κό είναι σπουδαίο. Ναί, ή αδελφή της, 
πού άνεβαίνει συχνότερα στήν Αθήνα, 
μπορεί νά περάση νά Ιδή τόν κ. Φαίδωνα.

Νάί, Τ ζύχεΰ , μοδ τό έγραψε κΓ ή 
Μόνα- Λ ίζα  πώς ήσουν μαζί της στή συγ
κέντρωση πού έπροκάλεαε ή Βασίλισσα 
των Ρόδων. Εύχαριστήθηκες λοιπόν πολύ 
άπό.τά Διαπλασόπουλα πού γνώρισες. Εύ· 
χαριστώ έκ τών προτέρων καί γιά τό ξε· 
σπάθωμα. Έλαβα καί τό άλλο cou γράμ
μα κΓ ένέκρινα τό ψευδώνυμο τής αδελ
φή« WB-. ______

Δ ΙΑ  ΤΗ Ν  Σ . Σ - Σ.
Ώ ς  σήμερα Ιλαβα καί τά έξί}ς : <£<’ 

δμως», « Ή  πατρίδα σου», «Φθινόπωρο*, 
«Προσευχή», «Στήν Ελλάδα».

Οδτε .σήμερα δέν έχω τόπο γι’ Απορ
ρίψεις. Περιμένετε.

Μήν ξεχνάτε I  Τήν SO  ΙΊοεμβρ ίον  
τελειώνει ό χρόνος μον  κι* ό τόμος 
μου. Π ρέπει νάνανεώσετε τή  συνδρομή 
σας καί, Sao ι Φέλετε, τά ψευδώνυμό 
σας γιά τό 1941.

Η  Διώπλσιοις άαπόιζετσιι τούς φίλους 
της : Χιοκοιθόελλαν (έστειλα 10 τετρά
δια' άν έχης λάβει ώς τώρα 8, βέβαια 
πρέπει νά τά πολλαπλααιάσης. στέλνον
τας καί στά Διαπλασόπουλα πού σοδ ζη
τούν* Ιλαβα καί τίς απαντήσεις σου' ώ, 
οί περισσότεροι μόνο 9 λέξεις βρήκαν’) 
Γαλανόλευκην Έ π τά λο φ ο ν  (λυπήθηκα 
γιά τό πάθημά σου, πού εύτυχώς ήταν 
περαστικό’ γιά νά φάς δμως καί τό δεύ
τερο πιάτο, θά πή πώς πεινοδσες άκόμα, 
άλλοιώτικια θά έπέμενες καί θά γινόταν 
αύτή ή ποχρεξήγηση') Αίστ (καλό καί τό 
σημερινό cocu σκίτσο’ τό άλλο πού λές 
έγινε καί θά δημοσιευθή πολύ γρήγορα' 
όλος ό κόίσμος βγαίνει, μόνο έσύ φοβδ-
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oat ; Ιλα λοιπόν v i μοΟ φέρης τή συν
δρομή σου καί' v i  πάρης τά φυλλάδια 
πού θέλεις’. θά sai) Ιλεγα v i στείλι^ς t i  
χρήματά μέ ταχυδρ. έπιταγή· άλλά δέν 
θά χρειαζόταν πάλι v i βγής, για νά .¡ιψς 
otó ταχυδρομείο;) N igá tiav τοΰ Γιαλόν 
(Ιλαδα tip άπαντήσεις· té περιστατικό 
πού μοϋ διηγείσαι δείχνει "βέβαιά πόσο 
μάγαπάς, άλλά δέν θέλω νά κάνης Ιτοι" 
πρέπει νάχης περισσότερη ύπομονή, ίταν 
Ιρχεται t i  φύλλο κ»! δέν μπορής v i  τό 
πάρης έπειδή . . .  τό μαγαζί είναι κλει- 
στό') Δισυπόστατη?, Πολικήν Ά ρ κ το ν  
κτλ. κτλ.

Eig 3α»ς έπιστολάς Ιλαδα μετά τήν 
8  Ν οέμβριον  θάπαντήσ» oti έρχόμινο.

Ω8ΕΤΜΑΤΙΚΑΙ Α Σ Κ Η Σ Ε ΙΣ
Σ Υ Ν Ε Χ Ε ΙΑ  ταΑ 393ου Ä ia v o m o jio ö  Λ ύσ β α ν . 

A i λ ύ β β ις  τ& ν  ‘Α ο κ ή ο β α ν  t o ö  φ υ λ λ α δ ίο υ  τ ο ύ -  
«ου  δ η τ α ί  |Λέχςιν τ ή ς  1 Γ· ’Icw o u c iq Io u

6 1 6 . AsSiygttpog
Μέ πρόθεβη δισύλλαβη 
Νύφη έβραία Ινώθη,
Κ ι’ είναι κοντά υτή θάλασσα 
Τό  μέρος πού έδηλώθη.

ΑΙέν Ά ρ ι σ τ ε ύ ε ι ν

617. Στοιχειόγριφος
Αρχαίου νομοθέτη 
Πάρα πολύ αύστηροΟ 
"Αν κόψϊΐί τό λαιμό του 
Κ ι’ άλλάξης τό κεφάλι,
Κάποιος μεγάλος άγγλος, 
Νεότερου καιρού,
Φιλόσοφο; προβάλλει.

ΑΙέν Ά ρ ι σ τ ε ύ ε ι ν

618. ΊΚεταγραμμανισμός
Νήσος είναι σιήν Ελλάδα,
Μά βνα γράμ^ι ’ αν επιτύχω 
Νά τάλλάξω εκεί πού πρεπει, 
"Ανοιγμα θά ίδω οέ τοίχο.

Γ έ ρ ο ς  τ β ο  M » p iä

. 619. Α ίν ιγμα
Ά ν  καί πάντα ή ίδιαλέξη,' 
Διπλήν εχω σημασία:
Φάρμακο κοινό σημιαίνω,
Μά και κράτος βτήτν'Ασία,.

Γέρος τβΰ Μωριά 
6 3 0 . ΨαροΗδακαλαν 

* * * *
* * * »

* * Λ Λ
* * * * H * V

* * '  '
* I * - *

V * . * #
Νάντικατασταθοϋν οΐ αστερίσκοι διά 

γραμμάτων ώστε νάναγινώοκωνται: δέν
δρου, κοινόν τρόφιιιον, υπόλειμμα καύ
σεως, ύποχρεωτικη εισφορά, άρχαϊος 
βασιλεύς, ελληνική νήσος, παραφρο
σύνη, μυθολογική θεότης.

Γ κ ά λ ικ

621. Διπλό ΙΓεφ>άλ»
Εις εκάσεην τών κάτωθι λέξεων νά 

προστεθή άπό εν γράμμα ώς κεφαλή, 
«οστε νά σχηματισθοϋν αλλαι τόσαι λέ
ξεις, τάρχικά των οποίων νάποτελοΰν 
θεόν άρχόϊον:

Sieg, ΠΖος, 'Προς, μηρδς,· ϊνα.
Δ ο ξ α σ μ έ ν ο  Ε λ λ η ν ό π ο υ λ α

6 2 2 . Άπροσδάκητον  
Τ ί  είναι ΙκεΧνο πού ο Θεός δέν τό 

βλέπει ποτέ, ό βασιλεύς οπανίως καί ό 
χωρικός καθεμερα ;

(Π α λ α ιό ν )  'Ε λ λ η ν α π β ύ λ ιχ

6 2 3 . Ά χρσστιχΙς μετά  Μεσοαζιχίδος 
Τά  μέν άρχικά τών κάτωθι ζητούμε

νων λέξεων άποτελοδν χρονικήν μονά
δα, τό 5έ μεσαϊβ γράμματα ζώον ά 
γριον :

1, Χώρα τής 'Ελλάδος' 3, Άνθος 
τού άγροΒ' 8, Θεά τού οίκου 4, Θραύ- 
σις, άλλά δχι έντελής' 5, Πατήρ ’Αρ
γοναύτου· Ακρίτας

62 4 . ΈΧΙιποσύμφαινον 
οι-ειη -α-ειη

AUv ’Αριστεύειν 
6 2 5 . Γρίφος 

MM ΜΜ
■ Ε λ λ η ν ό π ο υ λ α

Λ Υ Σ Ε Ι Σ
τών Π νενμ. Ασκήσεων τον  φύλλου 86.

488-Ήμίονος (είμί, όνος),— 439. Παρ-, 
θενών-ΙΙάρνων.— 440. Παναμάς Παλσ- 
μάς.— 441. Ή  τράπεζα, τό τραπέζι. 
443. 2  1 Σ  Σ

Ο Λ  ,Α · Ο 
Ρ  Μ Β  © 

Υ Α Α Η Ι Ε  Α Α  
Σ  X  Λ  Λ  - Σ  

1 0  0  0  
2  Σ  Σ  Σ  

443. Τ Α Μ Ε Σ ΙΣ  (Άμασις, μεσιτεία,Ε
στία, στέμμα, Ίσ ις ).— 444-448. Διά τοΰ 
Ρ  : οχαυρόρ, Πύρρος, χιόρα,φάρας, ριγώ. 
— 449. ΛΘ Ν-ΔΝ -ΝΚΣοΒΓΗ λθνν, εΐδον, 
¿νίκησα, (Λάλος, θαρραλέος,Νουνεχής, 
Δειλός, Νέος, Νηνεμία, Καλός,Σκότος). 
—  450. Πίστευε καί-μή έρευνα. — 451. 
Ά ηό φ β υτε  τά περιττά (άπό φευ γε, τά 
περί τά).

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Μ ΙΚ ΡΑ Ι Α ΓΓΕΛ ΙΑ !
 ---------------------- [Μ'—  9 4 1 }------------------------
B igroνόξα, Ιγί> ίέν . .  . βίρτα ! .  . , —  

Τσάρε,-Ιξαφανίοτηκες ; ! ; Περιμένω.
: ΣΚΪΡΙΑΝΟΠΟΓΛΟ

_____________ [Μ’ —  942J -____ ________
ΓΛΛΟΓΟΣ « Π Ε Ρ ΙΣ Κ Ο Π ΙΟ · 
’Αποτελέσματα διαγωνισμού τοδ κα· 

λατέρου ονν&ήματος (κατ’ άλφαβητικήν 
σειράν): ΑΝΑΝΙΑ2 («Μίλλων Ναόαρχος>) 
ΑΓΑΠΑΑΣΙΣ («Μαγεμμένο Δοξάρι») ΦΑΙ- 
ΔΩΝ (<Προσκοηάκι>). Βραβεία (τρία Β- 
μοια οουγιαδάκια ί ! ) )  έστάλησαν.'
. Προκηρόβοομεν Δημοψήφισμα  διά t i  . 

καλύτερο άπό τά ανωτέρω συνθήματα..Δι
καίωμα ψήφοιί δχοιιν καί' οί.βραβευβέντες 
καί τά μέλη τού συλλόγου. Κάθε διάπλα- 
οόπουλο ψηφίζει τό πολύ δεκαπέντε ψή
φους. Πενήντα λεπτά ό ψήφος. Δύο βρα
βεία >!ς δύο έκλογιίς (διά κλήρου) καί 
Ινα οτόν προτείναντα τό σύνθημα. Διεύ- 
θυνσις : Κεφαλωνίτην, Δεινοκράτους 59, 
•Αθήναι.
-----------------  —  [Μ’ ~  943}_________ _

Σκυριανόπουλο, Νίλς, ,γιά γνωριμία κα· 
ταχάρηκα. —  Μύρια, Ανυπότακτο 

Ναυτάκι, διακόπτω αλληλογραφίαν,
“Δ ίκ η ς  Μύρος 

— -------------------  }Μ' -ν  944 I ____________

Διαπλασόκοσμε, τάμαθες ; Τό 'Ιδεώδες 
έτοιμάζει μία δικηγορική (ό)μελέτη. 

«Coinmanipularls N^sacihalicáfaotua- 
rum VertibularuBl».' Τιμή ίξηντάλεπτη, 
γιά Ινα εισιτήριο στόν Καραγκιόζη, τού 
Ταυρομάχου.

Καζαμίας —  Καπετάν Κεραυνός
Tintaις Σεονιάδον

------------ [»’ - ·  9451------------------

Ασύλληπτες Σκιές, (ϊ> ή . .  . άσύλλη- 
πτος τών βρεφών, ανοησία ! !- 

ΕΘΝΙΚΟΝ ΙΔΕΩΔΕΣ, ΑΠΟΛΛΩΝ ΤΟ Ϊ 
MUEABENTEP0, ΜΙΙΟΪΜΚΟΓΛ 

 :---------- ' |Μ' —  946j ------^ — _ .

Λοχίτα Νίλς ! Όμαδάρχα Νέο Φρούτο! 
Συγχαρητήρια ,γιά τήν δ./ ευσχήμου- 

τρόπου έπίδειξιν τών βαθμών σάς ! Διά-' 
πλαασκοσμε, τί κάθεσαι καί'δέν τούς λές : 
«Μπράιαβο! καί εις άνώωωτερα I» ΔΙν 
βλέπεις πώς αΰτό περιμένουν ; -Χαμένη θά 
πά^ λοιπόν ή  [Μ '·8 4 3 );';’

ΝΙΚΗ -  ΕΛΛΑΣ 
— -----------------  [Μ' —  947) ---------------- —

ατόπιν πολλών θλιβερών έπεισοδίων 
δηλώ έπισήμως, 8τι ουδεμίαν αχέσιν. 

Ιχώ πιά μετά τού «Περισκοπίου». ·
- Ταυρομάχος

 u [Μ· -  918}'----------------- —

Ιδρύεται « Σ νμ μ α χ Ια  Διαπλασιακών
Χυλλόγω»» μεταξύ' «Νίκης-Έλλάδος», 

«Ρακαβελοόρας», «Λαμπόντων ’Αστεριών* 
'«’Ασυλλήπτιαν Σκιών» καί «Αιαπλασιαχής 
Αύτοκρατορί.ας* μέ σκοπούς τήν δημιόύρ».- 
γία έγκάρδιου πνεύματος φιλίας καί συ
νεργασίας μεταξύ . τους, τήν κυριαρχία 
της οτήν κίνηση καί τήν καταπολέμηση 
τής υπεροψίας τοδ «Περισκοπίου*. Φίλοι:, 
άγάλλεοθέ I Εχθροίτρέμετε ! 
____________ (Μ ' —  949] --------------

Ασπρε Γλάρε, ή (Μ' —  805) δέν είναι 
ρωμαντισμός. Είναι ,.ή πραγματικό» 

της. Βοναπάροης
 ,----------------  (Μ' —  950} — λ.
X T  αγεμένο Δοξάρι, ύστερα άπ\ όλα μύ- 
1VX τά.ποδ συνέβηκαν, πού βρίσκεσαι ; 
"Αν νομίζης ότι μπορούμε νά .συνεχίσουμε 
τήν Αλληλογραφία, γράψε μου,

ΜΟΡΦΕΓΣ 
----------------------- [Μ' —  951}-------- ;--------
Ν ίλς . . . .  συγκίνήθηκα ! Δί μού . σύ- 

σύστησες όμως τήν παρέα σου !
Πειραιώτισσα

----------------------- [Μ' — 958]  n —
ΠΟΣΤΗΡΙΒΑΤΕ (Μ '-7 € 0 ) . .

ΤΗΝ (Μ -7 6 0 ) ΓΠΟΣΤΗΡΙΕΑΤΕ
 ; ¡H’ —  053} -. -

( Λ  Τ  '— 760) ;! ;! ;! -  (Μ '-7 6 0 ). 
i V i ,  ;! ;·! ;! —  (Μ '— 760) ;Ι ;! ;!

 :--------- [Μ' —  954] -------------------------- '
ύχαριοτώ ίσα -διαπλασόπουλα. ήλθαν 
στό Πεδίον "Δρεως. Νίλς, καί έγώ χά- 

ρηκα γιά γνιυριμιά.
. Βασίλισσα τών Ρόδαν 

 -------------------- {Μ'. —  955]  ------------------ ---

Διγενή-Άκρίτα, χρόνια πολλά/—  Τρι- 
σεύγενη, τί ϊγινες ; -Φοβάσαι μήπως 

τούς βομβαρδισμούς καί γι’ αύτό κρύφτη
κες ; Μαρία Άντονανέτεα

ΑΠΟ τό φυλλάδιο τής 7 Δεκεμ
βρίου, πρώτο τοδ 63ου Ιτους, ή 
«4ΙΑΠΛΑ2Ι2» θίρχίση t i  έξής’ 
θαυμάσια καί πλόυσιώτατα εικονο
γραφημένα μυθιστορήματα :

1. -  «ΔΑΓΡΔ. ΚίβφΟΡΔ, μύθι*
. οτόρημά περιπετειών στήν ‘Αφρική, 

τού 'Αγγλου Jahn  BucftlíJí.
, 2 . —  «01 ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΤΗ Σ  

Ν Τ0 ΪΝ Τ0 Γ2 », οικογενειακό μυθι
στόρημα, τής Γαλλίδας Jacqueline 
Duché.

3.—  «Τ Α  ΠΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟ Γ Μ Ι- ' 
Κ Ε », άνάγνωσμα γιά μικρά παιδιά, 
τής Κυρα-Μάρ&ας.

V .  J
■ <s


