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—2<ινέχβ»α dffó ιό  προηγούμενο—
Ό  ίεροκήρυκας ¿δήλωσε 8 «  μπρο

στά στό θεό  ένας μαύρος ήταν ίσος 
μ Ινα λευκό καί προφήτευσε δτι 
θάρχότανμιά μέρα πούοί μαύροι τής 
’Αφρικής θά μάθαιναν στούς λευκούς 
ποιός ήταν δ  άλη- 
θινός πολιτισμός.

“Ετσι τουλάχιστον 
μάς τά είπε ό θ ω 
μάς, πού !8ειχνε κα· 
θαρά πώς 3έν συμ- 

, φωναΟσε καθόλου μέ 
τύν μαύρο ίεροκή- 
ρυκα.

Ε ίχε  άρχισε: κιό
λας νά σούρουπών^ 
όταν ¿βγήκαμε Ιξω 
στά χωράφια καί 
προτού περάσουμε 
t¿. μέρος πού χω ρ ί
ζει τούς βράχους, 
άπό τήν άκρογιαλιά| 
είχε νυχτώσει όλό- 
τελα. Ό  θω μάς θά- 
θελε νά ήταν πιό 
σκοτεινά άκόμη, ε-' 
βγάλε τό κλεφτοφά
ναρό του. άναψε Ινα 
κερί πού ε ίχε  στήν 
τσέπη του— δχι χω 
ρίς νά χαλάση Ινα 
σωρό σπίρτα, κ ι5 έκλεισε τό σύρ
τη. 'Ωστόσο δέν μάς χρειάστη
κε τό φώς, ώσπου νά φτάσουμε στό 
ποτάμι. ’Ε κεί τό μονοπάτι γινόταν 
πάρα πολύ άπότομο γ ιατί περνούσε 
άπό μέσα άπό ΐή  στενή καί κατη
φορική δχθη πού είχε áyoífei ό χ ε ί
μαρρος μέσα στό βράχο.

Στό σημείο αύτό άνακαλύψαμε 
δτι κάποιος ε ίχε  περάση άπ9 έκεΐνο 
τό ίδιο μέρος πρίν άπό μάς. ϊ'ήν  I-  
ποχή ¿κείνη ό Μπόμπ, προσπαθούσε

νά έξασκηθή στήν ιχνηλασία καί φ ι
λοδοξούσε νά φθάση καί νά ξεπερά· 
ση τούς έρυθρόδερμους σ9 αύτή τήν 
τέχνη.Γιά τό λόγο αύτόν τόν τελευ
ταίο καιρό ό φίλος μας περπατούσε 
μέ τά μάτια καρφωμένα στή γή  καί 
κατάφερε νά βρή έτσι κάμποσες πεν
ταροδεκάρες καθώς καί κάποιο μεν- 
ταγιόνι, πού ε ίχε  χάσει ή  γυναίκα 
τού δημάρχου. Λ ίγο παρακάτω λοι-

«Νόμιζα πώ? είχα στά πόδια μου φτερά, καθώς πηδούσα 
άπύ βράχο σέ βράχο . .  .»

πόν, έκεΓ πού τό μονοπάτι στρίβει 
άπότομα γ ιά  νά κατεβή στή Θάλασ- 
σα,ύπάρχει Ινα μικρό πλάτωμα στρω
μένο μέ ψιλήν άμμο πού τό πλημμυ
ρ ίζει τό νερό τού ρυακιού. Ξαφνικά 
ό Μπόμπ βρέθηκε πεσμένος στά γό
νατα.

— Έ δώ  όπάρχουν πατημασιές, 
είπε.

Κ ι9 άφοο έξέτασε καλά τό μέρος 
δήλωσε :

—  Ε ίναι τά βήματα ένδς άνθρώ*

που πού κατεβαίνει πρός τήν. παρα
λία. Είναι ψηλός μέ φαρδειά πόδια. 
Τά ίχνη  αύτά είνα ι έντελώς πρόσφα
τα γ ια τ ί ξεχωρίζουν άκόμη καθαρά 
¿πάνω στήν άμμο καί τό γερό δέν 
τά έχει σκεπάσει όλότελα.

Αέν τολμούσαμε νά δείξουμε τήν 
παραμικρή δυσπιστία στίς γνώσεις 
τού Μπόμπ, άλλά ή περιέργειά μας 
είχε  έξαφθεΐ σέ πολύ μεγάλο βαθμό.

Τό καλοκαίρι έτύ- 
χαινε συχνά νά κα
τεβαίνουν έκδρομεΐς 

.που τούς άρεσε .νά 
κάνουν μπάνιο στά 
καθαρά .νερά τής 
άμμουδιάς. . Μά σέ 
τέτοια Ιπ οχή  καί 
σέ τέτοια βραδυνή 
ώρα, σέ ποιόν μπο- · 
οΟσε νάρθη ή  ίδέα 
νά περάση άπό τό 
μέρος αύτό πού έ- 
μεΐς τό θεωρούσαμε 
σάν Απαραβίαστο ά
συλό μας ;

Προχωρήσαμε καί 
μπήκαμε στή σπη
λ ιά  δπου είχαμε τό 
λ'.μέρι μας. Ή ταν 
άδεια. Καταμετρή-. 
σαμε τούς θησαυ
ρούς μας. Τ ρία κ α 
λαμίδια πούτά χρη
σιμοποιούσαμε γιά  
νά ψαρεύουμε στό 

ρυάκι καί πού ά π 9 τήν πολυ
καιρία κ ι5 άπ9 τήν ύγρασία βρί
σκονταν σ’ έλεεινή κατάσταση" με
ρικές πετονιές γ ιά  τό ψάρεμμα πού 
κάναμε κάτω στή θάλασσα" δύο κ ι- 

2 βώτια, μερικά ξύλα άπό κείνα πού 
βγάζει ή θάλασσα Ιξω καί πού τά 
μαζεύαμε γ ιά  ν’ Ανάβουμε φωτιά καί 
τέλος ένας σωρός πέτρες 8που νομί
ζαμε πώ ς διακρίναμε φλέβες χρυσού.

Αύτή ήταν όλη ή Ιπίπλω ση τού 
λημεριού μας κα ί δλη μας ή  πε,-
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ριουσία.Μέ τήν πεποίθηση πώς ή  συμ
μορία μας.βρίσκεται σέ κίνδυνο,άπο- 
φασίσαμε νά στείλουμε έναν πρόσκο
πο νά κάνη κατόπτευση καί νά μας 
πή τί θά ίο·?}. "Ετσι δ θω μάς Ιλαβε 
τήν έντολή νά κάνη τδ γύρο τών 
βράχων καί νά μάς πληροφορήση 5ν 
ή παραλία ήταν άδεια κ ι5 άν δ δρό
μος ήταν έλεύθερος.

"Υστερα άπδ τρία λεπτά ε ίχε  γυ 
ρίσει κιόλας πίσω. Τά μάτια του .ή
ταν γουρλωμένα τόσα άπδ τήν έκ
πληξη.

—  Κάτω στήν Αμμουδιά, μάς εΐ- 
. πε, Ιχουν άνάψει' φωτιά καί δίπλα

στή φωτιά στέκεται Ινας άνθρωπος,
Αύτδ ήταν στ’ άλήθεια μεγάλο 

νέο ! Δ ίχως νά πούμε λέξη βγήκαμε 
άπδ τή  σπηλιά μας. Μπροστά πή 
γαινε δ Μπόμπ. Ό  θω μάς, πού είχε 
ξαναπάρει τδ φαν<άρι του στδ χέρι 
κ ι’ ε ίχε  σκεπάσει τδ  φώς μ’ ένα χαρ
τ ί Ιρχόταν τελευταίος.
. Κατεβήκαμε μέ προσοχή/Γδπράγ

μα ήταν φανερό. Κάτω στήν άμμου- 
δ ιά  ξεχώριζε ή άμυδρή άνταόγιια 
μιάς άνθρακιάς κα ί μιά σκοτεινή 
μορφή στεκόταν Ικ ε ί πλάι'.

Τδ φεγγάρι ε ίχ ε  άρχίσει νά-βγαί- 
νη καί ή  θάλασσα είχε  τόγ παράδο · 
ξο έκεΐνο φωσφορισμό πού παρατη
ρεί κανείς σ’ αύτήν τήν άνοιξη. Ή  
φωτιά βρισκόταν καμμιά έκατοστή 
μέτρα μακρυά άπδ μάς, κ ι’ ήταν τό
σο μικρή, ώστε θά χωρούσε καί μέ
σα στδ κασκέτο μου, κΓ  άν έκρινε 
κανείς άπδ τδ τριζοδόλημά της κ ι’ 
άπδ τδν καπνδ πού έβγαζε, φαινόταν 
πώς είχε άναφτεϊ μέ ξεραμένα φύ
κ ια  καί μέ φρύγανα πού είχαν μα
ζευτεί άπδ τις δχθες τού ρυακιού.

Ό  άνθρωπος πού στεκόταν δίπλα 
άρχισε νά κάνη κύκλους γύρωγύρω 
στή φωτιά, στήν άρχή φαρδείς κΓ 
ύστερα όλοένα στενώτερους, σάν νά 
χόρευε.

Τδ. θέαυα αδτδ ήταν τόσο ξαφνικδ 
καί τόσο άπροσδόκητο γ ιά  μάς, 
ώστε στήν άρχή τρομάξαμε λιγάκι. 
Γ ιά  π ιδ  λόγο τδ παράξενο α&τδ 
πλάσμα ε ίχε  άνάψει φωτιά στήν 
παραλία, στις δκτδ) ή ώρα τδ βρά
δυ άνήμερα τδ Π ά σ χα ; Τδ συζη
τούσαμε μεταξύ μας χαμηλόφωνα, 
μά κανένας μας 5έν μπορούσε νά 
δώση τήν έξήγηση.

— θ ά  τδν έβγαλε κανένα καράβι 
στήν παραλία, ε ίπ ε  ό θωμάς. Αύ- 
τός είναι ξένος.

Τού Ιξήγησα δμως δτι άπδ τις 
πατημασιές πού ε ίχ ε  διακρίνει ό 
Μπδμπ στήν άμμο τού ποταμιού, δ 
άνθρωπος αύτίς ε ίχ ε  κατεβεΐ στήν 
παραλία, άπδ πάνω, άπδ τδ ψήλω
μα καί δ ίν ε ίχε  β γε ί άπδ τή θάλασ

σα. ‘Οπωσδήποτε δ θω μάς είχε  κα
τατρομάξει, μάς βεβαίωνε 8τι ¿ άν
θρωπος αύτδς ποδκανε τούτα τά  π α 
ράξενα πράγματα δέν μπορούσε 
παρά νά είναι ένας τρελλδς καί μάς 
συμβούλευε νά φύγουμε άπδ κ εΐ δσο 
π ιδ  γρήγορα μπορούσαμε.

Ωστόσο, μ ίλο πού έβρισκα πολύ 
σωστά τά λόγια τού θω μά , στεκό
μουν έκεΐ, καθηλωμένος στή θέση. 
μου, σάν νά μού είχαν κάνη μάγια 
καί νά μήν μπορούσα νά κουνηθώ. 
'Η  περιέργειά μου ήταν μεγαλύτερη 
άπδ τδ φόβο μου. “Ένοιωθα τήν 
άνάγκη νά ξεδιαλύνω τδ μυστήριο 
καί . νά άνακαλόψω τί λόγο είχε 
Ικείνη ή  φωτιά ή  άναμμένή' κάτω 
στήν. παραλία καί π ιά  ήταν ή ση
μασία τών κύκλων πού Ικανέ γύρω 
της δ  μυστηριώδης-αύτδς άνθρωπος.

Έ  ίδ ια  έπιθυμία ε ίχε  φαίνεται 
γεννηθή καί στόν Μπδμπ γ ιατί έπε
σε μέ τήν κοιλιά καί άρχ’ισε νά 
σέρνεται κατά τδ μέρος τής θάλασ
σας. Έ π εσ α  κΓ Ιγώ  μπρούμυτα καί 
τδν άκολούθησα κΓ ό θω μά ς ήρθε 
άπδ πίσω μας γκρινιάζοντας.

Ή  άπόσταση άπδ τούς βράχους 
ώς τή φωτιά ήταν καμμιά. έξηντα- 
ριά μέτρα. Τδ διάστημα αύτδ ήταν 
γεμάτο άπδ βραχάκια ή άπδ θά
μνους ξερούς. Παρακάτω Ιρχόταν μιά 
σειρά άπδ άλλεπάλληλες λακκούβες 
γεμάτες θαλασσινδ νερδ .καί σάπια 
φύκια κΓ ύστερα ή  στέρεη καί ψιλή 
άμμουδιά πού προχωρούσε καί μές 
στή θάλασσα. Οί μεγάλοι βράχοι 
ήταν γιά  μάς τά  καλύτερα προχώ
ματα καί άν άκόμη.δέν μάς έκρυβε 
τδ σκοτάδι τής νύχτας· καί ή  μεγά
λη άπόσταση, δ άνθρωπος κάτω 
στήν παραλία ήταν τόσο άπασχολη- 
μένος μέ τή φωτιά, ώστε ούτε νοια
ζόταν γ ιά  δ ,τι γινόταν πάραπέρα.

Έ κ ε ΐ κοντά στις λακκούβες πού 
άνέφερα παραπάνω · ήταν μερικοί 
λοφίσκοι άπδ άμμο σωρωμένοι σέ 
άρκετδ ύψος άπδ τδν άνεμο κΓ άπδ 
τή θάλασσα. Ά π δ  κεΐ είχαμε ένα

λαμπρδ παρατηρητήριο- κρυφτήκα
με κ ι’ οί τρεις μας πίσω άπδ Ινα 
τέτοιο λοφίσκο κ ι’ ά πδ-κεΐ κοιτά
ζαμε. *0 άγνωστος βρισκόταν, σέ ε ί
κοσι μόλις μέτρων, άπόσταση άπδ 
μάς· μπορούσα τώρα νά ίδώ καλά 
τί Ιμφάνιση είχε. Τδ άνάατημά του 
ήταν πελώριο, δπως τούλάχιστον 
μού φαινόταν κάτω άπδ τδ θαμπό 
φως τού φεγγαριού.

[Άχολ»υθ8ΐ]

ΧΙΛΙΑ ΜΥΡΙΑ

ΓΕΟΡΓΙΑ ΤΑΡΣΟΥΛΗ

ΤΟ ΧΡΥΣΑΦΙ ΤΙΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΒΡΙΑΣ

Μιά μέρα, πριν άπδ τδν πόλεμο, 
σ’ Ινα βαγόνι τραίνου πού άπδ τήν 
’Ιταλία πήγαινε στήν-Έλβετία, ήταν 
μαζί κ ι’ ’Ιταλοί κΓ  Ε λβετοί. Αύτοί 
ρωτούσαν τούς συνταξιδιώτες τους 
πώ ς τά περνούν στήν ’Ιταλία «τώρα 
μέ τδν Μουσσολίνι».

—  Περίφημα ! άπαντούσαν οί Ι 
ταλοί.

— Έ χ ε τ ε  ήσυχία, τάξη-, άσφά- 
λ ε ια ;

— Ά π ’ δ λ α Γ
— Έ χ ε τ ε  καί λεφτά ;
—  Ού, μπόλικα! Τδ χρυσάφι, 

βλέπετε, τής Αύτοκρατορίας- Πλου
τίσαμε !

Κάποτε τδ τραίνο, μπήκε στήν 
'Ελβετία. Κ Γ Ινα ς άπδ τούς ’Ιτα
λούς είπε στούς Ε λβ ετο ύ ς:

— Έ ! δέν μάς ρωτάτε καί τώρα, 
πού. περάσαμε τά σύνορα καί μπο
ρούμε νά μιλήσουμε άφοβα, πώς τά 
περνάμε στήν ’Ιταλία μέ τδν Μουσ- . 
σολίνι ;

—  Μπά, μ π ά ; ξαφνιάστηκαν οί 
Ε λβετοί. Δέν τά περνάτε λοιπδν 
καλά ί

Τότε δ Ιτα λό ς άναποδογύρισε τήν 
άδεια του τσέπη καί φώναξε :

— Νά, τδ χρυσάφι τής Αύτοκρα
τορίας ! (E cco  l 'o ro  d e l Im p e ro )..

O ANANIAS

Ψ Α Ρ Ο Β Α Ρ Κ Α

Κάθε φορά πού θά βέ ’δώ, ψαρόβαρκα, γι»ρμένη 
μέ τό πλευρό στήν αμμουδιά, σάπια, ξεθωριασμένη,
Νά βρέχεσαι απ’ τό ορμητικό καί τ ’ άφρισμένο κύμα,
Νά, λέω, «ι* άλλο θλιβερό τόΰ άπονου χρόνου θύμα.

Ώ ,  πόσες, σκέφτουμαι, χαρές θάειδβς, σάν, φορτωμένη 
μέ ψάρια φρέσκα, Ιρχόσουνα, τρέχοντας μέ καμάρι...
Καί τώρα κοίτεσαι αθτοΟ 8ά, μονάχη, ξεχασμένη,
Καί τό φτωχό σου ΐό  κορμί Ιγινβ πιά κουφάρι!

Πόσο μοιάζεις στόν άνθρωπο, βαρκούλα, τώ^ά μόνη, 
πού σάν καί σένα μέ χαρά γεννιέται, μεγαλώνει,
Μά σάν τά χρόνια τ’ ασπλαχνα σωρεύουνται,τί μένει;
Έ ν α  κουφάρι πού άχρηστο, τό θάνατο προσμένει...

ΠΕΤΡΟΣ Γ, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
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Α Θ Η Ν Α  I  Κ Α Ι Ε Π ΙΣ Τ Ο Λ Α Ι 

Γ Ε Λ Ο Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ

'Α γαπητο ί μου,
Μ Ο Υ Σ Σ Ο Λ ΙΝ Ι άποτελεΐσή
μερα τδ στόχο τής έλληνι- 
κής, μά καί σχεδόν τής π α γ 
κόσμιας, σάτυρας. Γ ιά  μάς, 

βλέπετε, γ ιά  τούς συμμάχους μας καί 
γ ιά  τούς φίλους μας — κΓ έχουμε 
τώρα πολλούς φίλους στδν κόσμο — 
είναι δ  Ιχθρός' κΓ άκόμα είναι ό δει
λός, δ φευγάλάς, δ ήττημένος. Βγήκε 
με τόσα μεγάλα λόγια, μέτόσα φού
μαρα, νά κατακτήση τήν δφήλιο καί 
νάναστήση τήν παλιά Ρωμαϊκή Αύτο- 
κρατορία,καί δέν κατάφερε νά πάρη 

.παρά. . . μισή γαλλική  πόλη, όταν 
ή  Γαλλία ήταν π ιά  νικημένη. Παν
τού άλλού νικήθηκε οίκτρά.Προπάν
των άπδ τήν όλέθρια γ ι’ αύτόν, κ ι’ 
εύτυχισμένη γ ιά  μάς ήμέρα πού τά- 
βαλε μέ τήν Ε λλά δα , τού έπεσε ή 
λεοντή καί φάνηκε αύτδς πού ε ίνα ι... .  
‘Ο στόλος του δέν τολμά νά ξεμυτί-ση 
κ ι’ οί ’Ά γγλο ; πηγαίνουν καί τδν 
βρίσκουν στούς κρυψώνες του. Καυ
χιόταν πώ ς ήταν κύριος τής Μεσο
γείου, καί τώρα δέν είναι ούτε τής 
Ά δ ρ ια τ ικ ή ς .Ό  στρατός του στήν ’-Α
φρική μένει καρφωμένος άπέξω άπδ 
τήν Αίγυπτο, κΓ  δ άλλος στήν ’Α λ
βανία κατατροπώνεται διαρκώς καί. 
σέ λίγο θά ριχτή στή θάλασσα — τή 
θάλασσα πού λέει πώς είναι δική 
του. Κ αί ξεθυμαίνει βομβαρδίζοντας 
μέ τά κακούργα άεροπλάνα του τούς 
άμαχους πληθυσμούς — γέρους, γ υ 
ναίκες, παιδιά , βρέφη-^σ' άνοχύρώ- 
τους κΓ  άνυπεράσπιστους τόπους, 
γ ιατί δέν τολμά νά ζυγώση δπου 
«βρωμφ μπαρούτι». . .Ν ικιέται καμ· 
μ ιά  φορά κΓ δ γενναίος, καί στήν 
ήττα του άκόμα είναι σεβαστός. 'Ο 
φαφλατάς δμως, 0 θρασύδειλος; 8ταν 
νικιέται, γίνεται γελοίος. ΓΓ  αύτδ 
βλος δ κόσμος γελά σήμερα μέ τή 
νίλα τού Μουσσολίνι, χΓ ή σάτυρα 
δίνει κ α ί παίρνει ε ις βάρος του.

Τού κάνουν τραγούδια, έπιγράμ- 
ματα, γελοιογραφίες. Προχτές, ά- 
κουσα μιά εύθυμη παρέα νά τράγου 
δή στδ σκοτεινό δρόμο :

Μουσσολίνι, Μουσσολίνι,
Ποιός ιόν άφαλό σοΰ λύνει ;
Τ ό  τσαρούχι κι* δπου τόχει 
Μέ τή. . .  βάρβαρη του λόγχη.

Γιατί οί ’Ιτα λ ο ί' λένε τώρα πώ ς ή 
λόγχη είναι βάρβαρο δπλο καί γΓ  
αύτδ δέν μπορούν νάντιπαραταχθούχ 
καί τδ  βάζουν μπροστά της στά πό
δια. Ά π δ  προφάσεις δά άλλο τίπο
τα. Στήν ’Αφρική, λέγε, τούς ¿μπο
δίζουν νά προχωρήσουν οί μεγάλεί

ζέστες· στήν ’Αλβανία οί βροχές καί 
τά  χιόνια. Καί μιά ίφημερίδα έγρα
ψε σατυρικά πώς ό Μουσσολίνι, γ ιά  
νά διορθώση αύτδ τδ κακό, έπρδ- 
στάξε. . .  άμοιβαία μετάθεση τών άρ- 
χ ισ τρ α τή γω ν  δ Γκρατσιάνι δηλαδή 
νάρθή στήν Α λβανία  γ ιά  νά μήν 
παραζεσταίνέται, κΓ 0 Σοντού νά 
πάη στήν ’Αφρική γ ιά  νά μήν πα- 
ρακρυώνη.Τίς προάλλες, σέ μ ιά άγ- 
γλική Ιφημερίδα, δημοσιεόθ.ηκε μιά 
γελοιογραφία μέ τδν τίτλο : «Μεγά
λη ιταλική να υμ α χία .. .στήν ξηρά». 
Κ αί παρίστανε τδν ιταλικό στόλο 
βγαλμένο έξω στήν άμμουδιά, καί 
τδ Μουσσολίνι άντίκρυ του σέ μιά 
βάρκα, νά κρατή - ψηλά μ ιά σημαία 
καί νά φωνάζη : « ’Ατρόμητος, Αθέα
τος καί προπάντων άβόθιστος !».Κ Γ 
άλλη γελοιογραφία μ’ έκαμε νά γε
λάσω πολύ, αύτή σ’ άθηναΐκή Ιφη- 
μ ερ ίδ α : Μετά τήν κατάληψη τής 
Κορυτσάς, ό Μουσσολίνι, στδ τηλέ
φωνο ρωτφ μέ άγωνία τδν άρχιστρά- 
τηγο .: «Λοιπόν Κ Γ ό άρχιστρά- 
τηγος τού άπαντά : «Φχσκελοκου 
κούλωσ’τα !».

Κ Γάλλη : Τά εύζωνάκιαμας στήν 
’Αλβανία κυνηγούν τούς ’Ιταλούς. Οί 
φευγαλάδες φτάνουν σ’ Ινα μέρος

άπ’ δπου άγναντεύουν τή θάλασσα. 
Κ αί σάν τούς μύριους τού Ξενοφών- 
τα, φωνάζουν μέ χαρά : «θάλαττκ ί 
θάλαττα ! ή  θάλασσά μας ! M are  
n o slru m  !». Αύτδ. βέβαια αύριο θά 
γίνη. Ά λ λ ά  θά είναι άργά γ ιά  νά 
περασουν οί Ιτα λο ί άπδ τήν ’Αλβα
νία άντίκρυ, στίς άκτές τους. καί νά 
γλυτώσουν άπδ τή  . . . βάρβαρη 
λΰγχη. Ό  άγγλίκδς κΓ δ ελληνικός 
στόλος δέν θάχουν άφήσει πλοίο γ ιά  
νά ζυγώση. καί νά τούς πάρη. Αύτδ 
δά τδ προβλέπουν, τδ ξέρουν καλά 
καί στήν Ιτα λ ία . Καί μ ιά  έφημερί- 
δα πάλι δημοσίευε προχθές τήν άκό- 
λουθη γελοιογραφία : Ό  στρατηγός 
Μπαντόλιο συμβουλεύει τδ Μουσσο
λίνι : «Δέν άφίνεις π ιά  τούς Έ λ λ η 
νες ;»  Κ Γ  δ Μουσσολίνι: «’Εγώ 
τούς - άφίνω, άλλά μάφίνουν έκεί- 
νοι ;»

Αύτδ είναι ! Οί Έ λλη νες δέν θά- 
φίσουν τδ Μουσσολίνι άν δέν τδν κά
μουν πτώμα. Κ αί θά τούς εύγνωμο- 
νούν δχ ι μόνο οί ξένοι, παρά κΓ οί 
ίδ ιο ι οί ’Ιταλοί, πού θά γλυτώσουν 
άπδ τδν φιλόδοξο Ψευδοκαίσαρα, 
τήν τυραννία tou καί τις έξωφρενι- 
κές του δλέθριες έπιχειρήσεις , . .

2 3 ; άοπάζομαι Φ ΑΙΔΩΝ

TA KAT0P6QMATA ΤΟΥ ΚΟΥΤΟ-ΜΙΚΕ
2 .

Κ ι’ δν δέν είναι Ετοιμος; ρώτησε ό Κουτο-Μηκές. 
θ ά  σοΰ πή πότε θ ά  είναι, νά ξαναπςίς. “Α ντε!

Π ρόθυμος,' ό 
νέος υπηρέτης τρέ
χει στο χω ριό καί 
βρίσκει τον αμα
ξά, δηλαδή τό 
μάστορα πού έ 
φτιανε αμάξια.

—  Ε ίνα ι έτοι
μος δ τροχός πού 
πήρες νά δ ιόρθω 
σης δπό τήν Κου
κουναριά; τόν ρω 
τάει.

— Ή - ρ ό δ α ; 
διορθώ νει δ άμα
ξας. Μάλιστα, έ
τοιμη είναι.

—  Μου τή δ ί
νεις νά τήν πάρω; 
Μ’ έστειλε ή κυ- 
ρά μου.

— Κ αί δέν τήν 
παίρνεις ;- Νά, έ
κεΐ, κάτω άπ’ τό 
υπόστεγο είναι. 
Έ γ ώ  φεύγω, γ ια 
τ ί εχω δουλειά στο 
Ιργαστήρι.
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*0 άμαξας εφυγε βιαστικός. Κι* ο Κουτομιχές πήγε στό ύπόστεγο 
κΓ είδε μ ια  ρόδα, τοποθετημένη δρθή στον τοίχο. «Αυτή θα να ι, γιατί 
δέν βλέπω κ ι ' άλλη, συλλογίσθηκε. Τώρα πρέπει νά τήν πάρω. ’Αλλά 
πώς-,^Νά τή φορτω θώ  βέβαια στον ώμο μου. Ν ά Ιδοΰμε Ομως δν θά 
μπορέσω. Βαρεία μοΰ φ α ίν ε τα ι . .

Στάθηκε κα ι κοίταζε τή  ρόδα δπο  κοντά, σά νά τή ζύγιζε μ! τά μά
τια . Έ π ε ιτ α  δοκίμασε νά την κουνήση . . . Έ ,  α ϊτό  τό κατάφερε. ’Αλλά 
δσο γιά  νά τή σηκώση καί νά τήν πάρη στον ώμο του, αυτό είδε πώς 
του ήταν αδύνατο.

Τ ί νά κ ά μ η ; Δέν ήξερε. Κ αί κοίταζε γύρω του, σά νά γύρευε βοή
θεια . Μά δέν ήταν κανένας, ούτε γ ιά  νά τόν βοηθήση, οΰτε γ ια  νά τον 
συμβουλέψχι . . . Κ ι’ άξαφνα φώναξε με χαρά :

— Ν ίκ η ! βρήκα ! Νά, αΐπό τδ σκοινί ! . .
(Ά χ ο 1 .ο υ & * ΐ)  Η ΧΥΡΑ ΜΑΡΘΑ

Η  Ρ Ο Δ Ι Α
-  Π  Λ. r »  Α  Μ  Υ  ®  I  =

Μ ιά φορά κ ι9 Ιναν καιρό, έδώ καί 
πολλά χρόνια, τότε πού ήταν στοι- 
χειωμένα τά βουνά κα ί στοιχειωμίνη 
ή  θάλασσα, τά  λαγκάδια, τά δάση 
κ α ίτ ά  σπίτια , ζούσε, α’ !ν» χωρίου 
δάκι, μιά γυναικούλα. Ό  κύρης της, 
δπως καί πολλοί άλλοι συντοπίτες 
του, ήταν ναυτικός κ ι9 όλο ταξίδευε 
στά ξένα. Ξέχασα νά σάς 
πώ , τό χωριουδάκι βρισκό
ταν πολύ - πολύ κοντά στό 
γιαλό. Έ  γυναικούλα δού
λευε κΓ αύτή. Καλλιεργού
σε Ινα μικρό περιβολάκι, 
πού περιτριγύριζε τό σ π ί; 
τικό της,

Καί μιά μέρα γέννησε ή 
γυναικούλα Iva κοριτσάκι.
Ί σ α  - ίσα κείνη τήν ήμέρ*
Iva Θαυμαστό πράμα έγινε 
στό περιβόλι. Έδεσιαν 8λα 
τ’ άνθη τής ροδιάς:. Γ έμ ι
σαν τά  δεντράκια, ψορτώ 
θηκαν κατακόκκινα ρόδια.
Ά νοιξαν ύστερα οί καρποί 
κΓ άπδ τήν κατακόκκινη 
καρδιά τους, άρχισαν νά 
πέφτουν χάμω στή γή , Ινα- 
Ινα τά σπόρια. ΆφοΟ πέσα
νε όλα καί μιά κατάλευκη 
πεταλούδα ξεπρόβαλε άπό 
τόν κάθε σπόρο. Οί πετα
λούδες φέρανε βόλτες στό 
περιβόλι, ξανά καί ξανά κ ι9 
ύστερα, άπό τό παράθυρο, 
μπήκανε στήν καμαρούλα 
τής λεχώνας. Καί τότε άρ
χισαν νά πηγαινοέρχονται 
στό δωμάτιο, νά σμίγουν, 
νά χωρίζονται καί νά ξα
νασμίγουν, μ ’ Iva τρόπο 
τόσο χαριτωμένο, πού θά 
μπορούσε νά π ει κανείς πώς 
οί πεταλούδες 'χορεύανε τόν 
όμορφίτερο χορό. “Οταν 
κουράοτηκαν π ιά , πήγαν

καί κούρνιασαν πάνω στήν κουνίτσα 
τού μωρού. Κ Γ δλες μαζί κουνούσαν 
τά φτερά τους καί τά φτερά τους δλο 
καί άλλάζαν χρώμα·. Γίνανε ρόζ, 
γίνανε πράσινα, γίνανε κόκκινα-κΓ 
ύστερα γίνανε μαύρα. Μά ξανάγιναν 
άσπρα, μοιάζανε μάλιστα σάν κεν
τημένα μέ χρυσέ; κλωστές. Ή  κού
νια έμοιαζε σάν νά είναι σκεπασμέ
νη μ5 Ινα κατάλευκο χρυσοκέντητο 
πέπλο. Κ ι9 ήταν στ° άλήθεια. Καί 
σηκώθηκε τδ πέπλο καί φάνηκε τό

ΕΙΚΟΝΕΣ JlfiU W IÏ ΕΚ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ

Ή  Μπβμπέκα, κρεββατωμένη άπό «φοβερό «ci τρο
μερό» συνάχι, γράφει τό «νέο» οτήν αγαπητή τη; 
«Διάπλασι». Άνβκοιν<»Οη ànb xfiv ‘Icuvfsi

κεφάλι μιάς νεράιδας. Ε ίχ ε  χρυσά 
μαλλιά καί χρυσή κορώνα. Πήδησε 
χάμω χω ρίς ν’ άκουστεί, έγραψε 
γύρω στό δωμάτιο Ιναν κύκλο μέ 
τό μαγικό ραβδί της κΓ  έπειτα, σάν 
νεράιδα πού ήταν, πέταξε ά π ’ τό 
παράθυρο σάν πουλί.

Ή  μαννοΰλα θαύμασε μ9'αύτά πού 
είδε. Έ τρεξε στό παράθυρο· τό πε

ριβόλι, οί ροδιές, τά  πάντα, τίποτα 
δέν ήταν άλλαγμένο. Καί δέν ήξερε 
ή μαννούλα δν γίνηκαν δλ5 αύτά, ή 
μήπως τάχα τά φαντάστηκε. Ώ ς 
τόσο χάρηκε πολύ καί είπε μέ τό 
ναύ της, πως είτε τά φαντάστηκε, 
είτε γίνηκαν στ9 άλήθεια, ήταν πολύ ' 
•καλό σημάδι. Καί τό κοριτσάκι της 
τ 9 ώνόμασε Ροδιά. Γ ιατί ά π 9 τή ρο
διά έγινε δ,τι έγινε.

.Τ ’ ώνόμασε λοιπόν Ροδιά τό. πα ι
δί της κ ι9 έτσι θά τό λέμε κΓ  έμεϊς. 
"Ομως ή άλήθεια, τό μουτράκι του 
ήταν δμορφο καί κόκκινο σάν τό 
ρόδι καί.σάν τό ρόδι στρογγυλούτσι- 
κο. Ή  Ροδιά μεγάλωνε, & καιρός 
περνούσε, ό πατέρας της ήρθε καί 
ξανάρθε άπό τήν ξενητιά, έφυγε καί 

ξανάφυγε, περνούσαν τά 
χρόνια κ ι9 ή Ροδιά δλο καί 
μεγάλωνε.
ϋϋΓΟμως μ ιά μέρα ήρθε 
μήνυμα κακό. Τό καράβι 
χάθηκε στή θάλασσα κΓ έ
μεινε χήρα ή γυναικούλα. 

•Δάρθήκε, μαλλιοτραβήχτη- 
κε, μέρες έμεινε νηστικιά, 
μαύρα δάκρυα έρριξε καί 
στά μαύρα ντύθηκε. Μά ώς 
τόσο δέ μπόρεσε νά τής φύ
γει άπό μέσα της ό καϋμός 
τ ’ άντρός της καί σέ λίγον 
καιρό πίθανε. ‘Η  Ροδιά I- 
κλαψε τή μαννούλα της, 
τήν κήδεψε κατά πώς πρέ
πει κΓ έμεινε π ιά  όλομό- 
ναχη ατά- λυπημένο σπίτι. 
ΓΓ  αύτό κΓ οί χωριανοί 
τήν ώνομάτισαν Παντέρημη 
κΓ έτσι θά τή  λέμε καί μεΐς.

Ή  Παντέρημη βάλθηκε 
νά δουλεύη ατό περιβόλι, 
νά ποτίζη, νά βοτανίζη, 
νά φυτεύη, νά κλαδεύη. 
Καί 6ά τά κατάφερνε μιά 
χαρά'· γ ια τ ί ήταν προκομέ- 
νη καί ε ίχε- καί νού καί 
γνώση. Μά ήρθε ό άφέντης 
καί ζήτησε τό κτήμα του. 
Τό σπίτι καί ·τό περιβόλι. 
Μέ πόνο στήν καρδιά μάζε
ψε ή  Παντέρημη τά  ρουχα
λάκια της, τά  τύλιξε σ’ έ 
ναν μποξά καί πέρασε τό 
μπογαλάκι στό χέρι της.

[Άκολουθβί] ΙΡΙΙΜ
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—Συνέχεια άπό τό προηγούμενο—
Ή  άγωνία, οί φρικχοί πόνοι, κΓ 

ύστερα ή  άναισθησία είχαν κυριεύ
σει τά τΙσσαρα δυστυχισμένα θύμα
τα  τή ς φοβερής αύτής τραγωδίας. 

Τ ί θ ’ άπογίνονταν τώρα ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β*.
Τά ζέβσερα αδέλφια ,

Ό  πύργος τού Ροκατέλλ είναι 
ένα βαρύ κτίριο κτισμένο δλο άπό 
σταχτιά πέτρα Ιπάνω σ9 ένα πελώ
ριο βράχο στή Βανδέ.α. Ή  όψη του 
θά ήταν άρκετά μελαγχολικοί 2ν οί 
το ίχοι του δέν ήταν σκεπασμένοι 
όλόκληροι άπό κισσό, άγράμπελη 
κΓ άλλες περιπλοκάδες πού τού έδι
ναν μ ιά  χαρούμενη καί άνοιξιάτικη 
δψη. Μέσα στδν πύργο αύτόν πολλές 
γενιές Ροκατέλλ είχαν διαδεχθή ή 
μία τήν άλλη, καί δλες 
ήταν .φημισμένες γ ιά  
τήν παλληχαριά τους, 
τήν είλικρίνειά τους καί 
τόν άπότομο χαρακτήρα 
τους. Οί άρετές καί τά 
έλαττώματα αύτά είχαν 
κληροδοτηθή άπό πατέ
ρα σέ πα ιδ ί έπί έκατον- 
τάδες χρόνια μαζί μ’Ινα 
πελώριο άνάστημα καί 
μ ιά  παιδική  καλωαύνη 
κρυμμένη πίσω άπό μιά 
φαινομενική μισανθρω- 
πία.

Ή  ώρα χτυπούσε όκτώ 
δταν ό ’Εμμανουήλ, ό μεγαλύτερος 
άπό τούς τέσσερις άδελφούς Ροκα
τέλλ μπήκε ξαφνικά στήν άπέραντη 
τραπεζαρία τή  στρωμένη μέ μαύρες 
καί άσπρες πλάκες. Βλέποντας πώς 
δίπλα στό δικό του φλυτζάνι άλλα 
τρία φλυτζάνια καφέ μέ γάλα άχν ι
ζαν μπροστά σέ άδειανές καρέκλες, 
ξαναβγήκε, καί διασχίζοντας μέ π ε 
λώρια βήματα τδ διάδρομο, άρχισε 
νά φωνάζη μέ φωνή πού άντιλαλού- 
σε σ’ όλόκληρο τόν πύργο :

—  Βίκτωρ ! Ντένη, Γ κ ύ ! θά κα- 
τεβήτε έπιτέλους; ή μήπως θέλετε 
ν9 άνέβω. έγώ καί νά σάς φέρω τρα
βώντας άπ9 τ ’ α ύ τ ιά ;

Ξαναγύρισε καί κάθησε στή .θέση 
του, μέ φρύδια ζαρωμένα, κάτω άπό 
χό μεγαλοπρεπέστατο πορτραίτο τού 
προγόνου πού καθώς κοιτούσε πρός 
τά κάτω φαινόταν σάν νά -τοδλεγε: 

«Φυσικά, ήταν πολύ δύσκολο νά 
νικήσω σ’ αύτή τή μάχη πού δεί
χνω μέ τό δάχτυλό μου έκεΐ μακρυά.

Μά κα ί σύ, δισέγγονέ μου, πού μοβ 
μοιάζεις καί στό μπόι καί στή φω
νή, μοβ φαίνεται πώς βρίσκεις άκό- 
μη μεγαλύτερες δυσκολίες νά κυβερ- 
νήσης αύτούς τούς τρεις μάγκες, τά 
μικρότερά σου άδέρφια».
• Μπάμ ! μέ τή φοβερή γροθιά του 

ό Εμμανουήλ Ιδωσε μιά μπουνιά 
στό δρύινο τραπέζι πού τραντάχτηκε 
όλόκληρο.

—  Βίκτωρ! Ν τένη! Ά ,  μά θά 
θυμώσω στ*άλήθεια!

‘Η στεντόρεια φωνή του άντήχησε 
τόσο δυνατή·, ώστε τήν άλλη στιγμή 
Ινα κουτρουβαλητό. άκούατηκε άπό 
τή σκάλα καί δυό μακρολέλεκες φά
νηκαν στήν πόρτα. Ό  Βίκτωρ, άν 
κΓ Ιννέα Ιτών φαινόταν πολύ μεγα
λύτερος άπό τήν ήλικ ία  του, τόσο 
άνάστημα είχε. Μέ τά γαλανά του 
μάτια, τά ξανθά φουντωτά μαλλιά 
του. καί τά πυκνά του φρύδια ήταν 
πιστότατο άντίγραφο τού μεγαλύτε
ρου άδερφοΟ του, Ινώ ό Ντένης, 
Ινάμισυ χρόνο μικρότερδς του, ψη-

Άπό τά δυό φλυτζάνια βγήκε 
μουρμοΟςιΟμα. (Σελ. 13,

ενα άχαθόριοτο 
στ. β').

λός κΓ αύτός αλλά μέ δυνατά μπρά
τσα καί πόδια ε ίχε  μαλλιά ξέθωρα 
σάν άχυρο καί λαμπερά πράσινα 
μάτια.

—  Λ οιπόν; Τ ί ώρα είναι αύτή 
πού έρχεστε; Τώρα πού θά-τελειώ
σουν οί διακοπές καί θά ξαναπάτε 
στό σχολείο, έκεί θά σάς βάλουν σέ 
θεογνωσία. Καί ό Γκύ. πού είναι ; 
Αύτός τι άπόγινε ;

Ά π ό  τά δυό φλυτζάνια, δπου τ’ 
άγόρια είχαν χώσει τή  μύτη τους 
Ιβγήκε Ινα άκαθόριστο μουρμούρι-' 
σμα. Ό  μεγάλος άδερφός Ιπήρε τδ 
κουδούνι πού ήταν έπάνω στό τρα
πέζι καί άρχισε νά τό χτυπάη πότε 
μέ τό Ινά, πότε μέ τδ άλλο χέρι, 
ώσπου στό άνοιγμα τής πόρτας πα
ρουσιάστηκε μ ιά ψηλή, άδύνατη καί 
ξερακιανή γυναίκα μ9 Ινα έλαφρό 
μουστακάκι στά χείλη , πού φορούσε 
στό κεφάλι της Ινα χωριάτικο φ«: 
χ ιόλ ι. Στήν πλάτη τ η ;  σκαρφαλω
μένος, δπως τά μαίμουδάκια έπάνω

στά δέντρα, βρισκόταν 6 μικρότερος 
βλαστός τού σπιτιού ό Γκύ. Μέ τά 
χέρια  του ε ίχ ε  άγκαλιασμένο τδ 
λαιμό της κα ί άφηνε τά πόδια του 
νά κρέμουνται -Ιλεύθερα.

— Νά πάρη ή ευχή, θοδώρα, χ ί 
λιες φορές σού τδ Ιχω  ε ίπ εΐ νά πά 
ψης π ιά  νά τόν κουβαλάς στήν πλάτη 
σου. Ε ίναι π ιά  Ιξη χρονών γαϊδου
ράκι. Κ άποια φορά θά σέ κοψομε- 
σιάση !

Ή  Θοδώρα πού είχε  πρωτοέρθει 
στό σπίτι γ ιά  παραμάννα τού μεγά
λου γιοΟ είχε  άναστήσει μέ τή σει
ρά δλα τά άγόρια τού σπιτιού καί 
μέ τό άνάστημά της, μέ τό μουστα
κάκι της, μέ τό χωροφυλακίστικο 
ύφος της ήταν ή μόνη γυναίκα πού 
μπορούσε νά έπιβληθή σ9 αύτούς 
τούς τέσσερις νεαρούς γίγαντες. 'Η 
μόνη της άδυναμία ήταν δ Γκύ πού 
δέν είχε  γνωρίσει καθόλου τή μητέ
ρα του γ ιατί ή  καΰμένη ε ίχ ε  πεθά- 
νει ένόσω αύτός ήταν άκόμη μωρό. 
“Ακούσε λοιπόν τ ις  παρατηρήσεις 

τοΟ νεαρού κυρίου της 
μουρμουρίζοντας μέσα 
άπό  τά  δόντια της καί 
καθώς ό Βενιαμίν της 
γλυστρούσε άπό τούς ώ
μους της εύκίνητος σάν 
γατάκ ι, άφησε iva μά
τσο Ιφημερίδες καί γράμ
ματα έπάνω στό τρα
πέζι.

— Καλά, καλά, κύ
ρ ιε  Μάνο. Δέν είναι δά 
άνώγκη νά σάς πονέση 
κΓ. ό λαιμός σας. Ά ντί 
νά γκρινιάζετε,καλύτερα 
θά κάνετε νά πιάσετε νά 
τά  γράμματα πούδιαβάσετε 

ήρθαν.
Δίχως νά προσέξη τις  θυμωμένες 

ματιές τού κυρίου της, έβαλε τά 
γράμματα μπροστά του καί ύστερά 
άρχισε νά κόβη τό ψωμί σέ φέτες 
άνάλογες μέ τό μπόϊ καί μέ τήν 
πείνα των νεαρών δράκων πού είχε  
νά θρέψη.
• Στήν τραπεζαρία ε ίχε  γίνει ήαυ· 
χία . Έ ξα φ να  δ  Μάνος έβγαλε μιά 
πνιγμένη φωνή. Τρία ζευγάρια μά.: 
τ ια  γύρισαν κ α ί τόν κοίταξαν μ9 ά· 
πορία Ινώ ή θοδώρα έσκυβε άπό 
πάνω του άνήσυχη :

— Τ ί τρέχει, κύριε Μάνο ; Γ ιατί 
γίνατε έτσι κατακίτρινος ; 

χ 'Ο  νέος δέν τής άπάντησε άμέσως 
άλλά τής Ιδειξε με τό δάχτυλο μιά 
έπικεφαλίδα τής έφημερίδας. πού 
ε ίχε  άνοίξει. Έ  θοδώρα διάβασε 
πάνω άπό τόν ώμο του : .

Ι’ΑκολονΦβΙ) K IM ÛN  Α Λ Κ ΙΔ Η Ϊ
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Κάθε συνδρομητής πού θέλει να λά- 
[5ti μέρος στήν κίνηση— Αλληλογραφία, 
Διαγωνισμούς, Σελίδα Συνεργασίας πιλ,
—  πρέπει νά προμηθευθή ιόν 'Οδηγώ 
τβδ Συνόρομητοδ (δρ. '6 καί ταχυ
δρομικές δρ. 1, καί γιά τό Ιξωτερικό 
δρ. 8) όπου θά 16ή δλους τούς δρους 
τής συμμετοχής. Ό  Όδηγός αύτός τυ
πώθηκε σέ χωριστό βιβλιαράκι τό 1930. 
Ά π ό  τότε όμως μερικές διατάξεις έ
χουν τροποποιηθεί. Λύτες τις τροπο
ποιήσει; τις σημειώνω έδέ, γιά νά τις 
λάβουν ΰπ’ όψιντους ρΐ νέοι όυνδρομη· 
ταί πού θάγοράσουν τό.βιβλιαράκι :

Στά Δ ' Κεφάλαιο  —  Τά  φυλλάδια 
τής «Διαπλάσεως» είναι τώρα δκτασε- 
λιδα. Τ ά  μηνιαία δωδεκασέλιδα δχουν 
καταργηθεϊ πρός τό παρόν. 01 Τόμοι 
τής Α ’ Περιόδου είναι Slot έξηντλημέ- 
νοι. ’Από τούς Τόμους τής Β" Περιό
δου Ιχουν έξαντληθή ό τού 1908 καί 
τού 1918. Ό ί ύπάρχοντες τιμώνται αδια
κρίτως 120 δρχ. έκαστος.

Στό Β ' Κ εφάλαιο ι — Τά  ξενικά ψευ
δώνυμα άπαγορεύονται, Τά  Δημοψήφι
σμα τών Ψευδωνύμων εχει καταργηθεϊ.

Σ τό -Γ ' Κεφάλαιο  » — ’Αλληλογραφία 
μεταξύ συνδρομητών μέσψ τού Γρα
φείου τής «Διαπλάσεως» δεν γίνεται 
πλέον. "Οσοι έπιθυμοδν Αλληλογραφία 
μέ συναδέλφους τους. τό προτείνουν μέ 
Μικρή Άγγελίακαί άλλήλογραφοδν άπ’ 
ευθείας.

Στό &' Κεφάλαιο .»— Ό  Διαγωνισμός 
πρός Σΰνθεσιν Πνευματικών ’Ασκήσεων 
Ιχει τροποποιηθεί. Οί νέοι όροι Ανα
γράφονται στην προκήρυξη πού δημο- 
σίεΰθηκε ató  52ο φυλλάδιο τού 1989. 
01 νέοι συνδρομηταί θά τούς Ιδοδν στήν 
προκήρυξη πού θά δημοσιευθή αέ λίγο.
—  Διαγωνισμοί Λύσεων γίνονται τώρα 
όχι τέσσερις, άλλά tpeïg  τό χρόνο, ένας 
κάθε Τετραμηνία. —  Σ ’ όλους εν γένει 
τούς Διαγωνισμούς Μικρούς καί Με
γάλους,Τακτικούς κι’ ’Εκτάκτους,οί δια- 
γωνιξόμενοι χωρίζουτνται όχι σέ τρεις 
άλλά σέ δύο μόνο Τάξεις, τή Μεγάλη 
«πό 15 έτών καί άνω, καί τή ΑΓικρή 
άπό 14 έτών καί κάτω. — Επειδή καί 
στό Διαγωνισμό Λύσεων οί διαγωνιζό- 
μενοι διαιρούνται σέ δύο τάξεις, εχει 
τροποποιηθεί- άναλόγως καί τό ποσο
στό τών λύσεων. πού πρέπει νά Ιχουν 
οί υποψήφιοι γιά τά Βραβεία.

Στό Ε '  Κεφάλαιο ι — Αύξοντα Αριθμό 
έχουν τώρα μύνο οί Διαγωνισμοί Λύ
σεων Πνευματικών ’Ασκήσεων. Ό  Δια
γωνισμός πρός σΰνθεσιν δρίζεται μέ τό 
ετός: ’Ασκήσεις τού 1939. ’Ασκήσεις 
τού 1940 καί καθεξής. ("Ετσι καί ό 
Διαγωνισμός τών Ευσήμων: Εύσημα 
τοΰ 1939, Εύσημα του 1940 καί καθε
ξής). —  Σίάποτελέσμανα τού Διαγωνι
σμού Εύσήμων άναφέρονται μόνο όσοι 
έχουν στείλει έμπροθέσμιος τη Σχετική 
Σημείωση. ‘‘Αν όμως Ιχη κανείς Αριθ
μό Εύσήμων »τού τού δίνει δικαίωμα 
βραβείου, ή Διάπλασις μπορεί νά τόν 
άναφέρη κι’ &ν τυχόν δέν εχει λάβει 
Σημείωσή του.

Στό Π ' Κεφάλαιο  ; —  Ή  Αποστολή 
κομμάτιών γιά τή Σβλίδα Συνεργασίας 
Α»τό τούς δικαιούχους Σννδρομητάς —  
έτηοίους μέ ψευδώνυμο ή Αδέλφια των 
μέ ψευδώνυμο Ιπίσης— είναι τώρα Απε
ριόριστη. Καθένας δηλαδή μπορεί νά 
στέλνη άπό iva  κομμάτι— Iva  μόνο—

όποτε θέλει. Κ ι’ άμα μάθη τήν τύχη 
του, νά στείλη κι’ Αλλο, σημειώνοντας 
άπό πάνω: «2ο καμμάτι · Αντί τοΰ 1ου 
πού άπορρίψθην.ε (η δημοσιεΰθηκε) στό 
δείνα φυλλάδιο». Κατόπι 3ο, io  καί 
καθεξής. Ή  άρίθμησις τών κομμάτιών 
τού συνεργάτη αρχίζει κάθε χρόνο άπό 
τόν αριθμό 1. —  Τά κομμάτια τής Σε- 
λίδος δημοσιευόμενα βαθμολογούνται, 
μέ |Α] τά Ιξαιρετικά καλά, μέ [Β] τά 
καλά καί μ! (Γ ) τά πρωτόλεια πού δη
μοσιεύονται γιά Ινθάρρυνση.— Παιδικά 
πνεύματα, έκτός άπό τά πρωτότυ»ια, 
είναι δεκτά καί. όραΐα παλαιά, δημο-
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ΕΣΠΑΘ Ο Μ Α λέγεται στόν κύ- 
Μ  κλο μας ή εγγραφή ένός νέου 

συνδρομητού κατά προτροπή 
 1 καί μέ τή φροντίδα ένός πα
λαιού. ’Από χρόνια τώρα, τό Ιργο γιά 
τή διάδοσή μου, αύθόρμητα, τό έχουν 
άναλάβει τάγαπητά μου τά παιδιά. Καί 
τό κάνουν τόσο καλά, ώατε μέ άπαλ- 
λάττουν άπό τή φροντίδα, τό έξοδο 
καί. . . τόν κίνδυνο, νά στέλνω ατίς ε
παρχίες «περιοδεύοντας άντιπροσώπους» 
ή νά δημοσιεύω ρεκλάμες στις έφημε- 
ρίδες. Τ ά  παιδιά μου είναι ή ζωντανή 
μου ρεκλάμα. Μέ συσταίνουν στά Αλλα 
παιδιά πού δέ.ν μέ γνωρίζουν, τά κά
νουν νά μ ’άγαπήσουν, νά θελήσουν νά 
γίνουν συνδρομηταί, κι’ έπειτα νά είσ- 
πράξουν τή συνδρομή τους καί νά μού 
τή στείλουν άμέσως κι’άσφαλώς— πράγ
μα πού δ «ίεριοδευων» δέν τό κάνει 
πάντα, χωριστά πού θά μου κρατούσε 
ποσοστά, ταχυδρομικά, ταξιδιωτικά καί 
δέν ξέρω τί Αλλο.
’ Κάθε χρόνο, έ’να αρκετό μέρος άπό 

τούς συνθρομητάς μου αποχωρούν, είτε 
γιατί μεγάλωσαν πολύ, είτε γιατί δέν 
εύκολύνονται πιά νά πληρώνουν συν
δρομή. Τό  ξεσπάθωμα όμως αναπλη
ρώνει— καί κάποτε μέ τό παραπάνω,—  
άύτούς πού φεύγουν, μέ νέους, κι' έτσι 
ό άριθμός τών συνδρομητών μου μένει 
πάντα, Απάνω κάτω ό ίδιος. Τ ί  θά γι
νόταν χωρίς ιό Ξεσπάθωμα ; Σέ λίγα 
χρόνια θά έχανα όλους μου τούς συν
δρομητής και θ ’ Αναγκαζόμουν νά στα
ματήσω. Βλέπετε λοιπόν τί μεγάλο κα
λό κάνετε όσοι., μοΰ έγράφετε συνδρο- 
μητάς. .

Καί το καλό αυτό είναι τριπλό, Κα 
λό σέ μένα, καλό σέ σάς καί— προπάν
των—  καλό στά παιδιά πού ξ ε ο π α ύ ώ ·  
vers. Δηλαδή πού τού; Ανοίγεται τά 
μάτια νά τά κάνετε νά γίνουν Διαπλα- 
ούαουλα  καί νά γνωρίσουν τή μεγαλύ
τερη ίσως χαρά πού μπορεί νάχη στά 
παιδικά καί εφηβικά του χρόνια, Iva 
'Ελληνόπουλο.

Νά λέτε γι’ αύτή τή χαρά ατούς φί
λους σας, πού δέν τήν έχουν ακόμα, 
σείς πού τήν ξέρετε τόσο καλά. . .—  
Νά τούς δείχνετε τά φυλλάδιά μου, 
τούς τόμους μου, τά Μικρά Μυστικά... 
Νά τούς άποτρέιίετε νά παίρνουν καί 
νά διαβάζουν Αλλα περιοδικά, πού δέν 
είναι .γιά τήν ήλικία τους. Νά τούς λέ
τε πόσο θερμά μέ συσταίνει στούς μα- 
θητάς καί στίς μαθήτριες όλων τών 
Σχολείων τής Μέσης καί Δημοτικής 
Έκπαιδεύσεως τό Υπουργείο τής Παι
δείας, xal τ( γράφει ή έκθεση τοΰ 
Γνωμοδοτικοϋ Συμβουλίου : 'Οφείλεται,

αιευμένα, σέ παλιούς τόμους αν ό άπο- 
στολεύς αημειώνη Από κάτω «πα
λαιό».

ΕΙς τό Παράρτημα 1 (Τιμολόγιον) :—  
Ή  έτηΟία συνδρομή τής «Διαπλάσεως» 
γιά τό ’Εσωτερικό έγινε άπό πέρυσι δρ. 
120, ή Ιξάμηνη δρ. 65 καί ή τρίμηνη 
δρ. 85. Ή  τιμή κάθε φύλλου— παλαιού 
ή νέου— δρ. 3. Καί κάθε τόμος Β ' Π ε
ριόδου, άδιακ'ρίκος δρ. 120. —  Μικρά 
Μυστικά, κάθε τετράδιο δρ. 1,50. Χάρ· 
της Λύσεων, ή δεσμίς (13 φύλλα) δρ. 4 
καί ταχυδρομικώς 4.50 καί 6.

Η  Δ ΙΑ Π Λ Α Σ ΙΣ

Ξ Ε Σ Π Α Θ Ω Μ Α Τ Ο Σ
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λέει, ί& νιχή ε&γνημοούνη στόν Ιδρυτή 
καί διευθυντή μου. Είμαι, λέει, ό βοη
θός τού διδασκάλου κι’ ό Αχώριστος 
φίλο; τών παιδιών. "Ολα τά περιοδικά, 
λέει, πού βγήκαν ύστερ’ ,άπό. μένα'μέ 
κιμήθηκαν.Κι’ όχι μόνο τά περιοδικά, 
άλλά κι’ οί συγγραφείς σχολικών Ανα
γνωστικών βιβλίων, άπό μένα, λέει, 
έμαθαν νά γράφουν γιά παιδιά καί τό 
ιταιδαγωγικό μου σύστημα ακολούθη
σαν- Κ ι ’ άλλα περιοδικά είναι συστη
μένα άπό τό Υπουργείο. Ά λλά  κανένα 
μέ τά ενθουσιώδη καί τιμητικά λόγω 
πού συστήθηκε ή «Διάπλασις». Τέλος, 
μή ξεχνάτε νά λέτε γιά τά τόσο ελκυ
στικά νέα τοΰ 1941... Καί νά ί&ήτε τί 
εύκολα θά τούς Ιλκύσετε καί θά τούς 
έγγφάψετε.

Περιττό νά σάς πώ τώρα πώς τό Ξε- 
σ»τάθφμ«,περισσότερο παρά ποτέ,χρειά
ζεται τώρα μέ τόν πόλεμο. Δωδεκασέ- 
λιδο φυλλάδιο δέν μπορώ πιά νά έκδί- 
δω, γιατί δέν έπιτρίπεται-Πρέπει όμως 
νά διατηρήσω τό δκτασέλιδο νά μήν 
άναγχασθώ νά διακόψω τήν έκδοσή μου. 
Ά λλ ά  πώς θά τό κατορθώσω, δ,ν δέν 
Ιχω αρκετούς συνδρομητές; Καί πώς 
θάναπληρωθουν Ικεΐνοι πού θά μοΰ 
φύγουν Ινεκα τού πολέμου, καί πού θά 
είναι πολλοί ; Μόνο μέ-τό Ξεοπάθωμα !

Ο Ι Ο Ρ Ο Ι τοΰ διαγωνισμού μένουν οί 
ίδιοι καί, όσοι δέν τούς ξέρετε μπορεί
τε νά τούς ίδήτε στόν 'Οδηγό σας. Ι 
δού όί κυριώτεροι: Στό διαγωνισμό τοΰ 
Εεσπαθώματος θά λάβουν μέρος όλοι 
οί ονεδζομηταί δσοι θά έγγράψουν άπό 
σήμερα Ιός τήν 3 0  Νοεμβρίου τον  I -  
πομόνον ίτονς, νέους συνδρομητής στή 
«Διάπλαση», έτησίους, εξαμήνου; ή 
τριμήνους, γιά τό 1941. "Οποιος Ιγγρά- 
ψη τούς περισσοτέρους, θάνακηρυχθΰ 
Κορυφαίος καί θά λάβη τις τιμές καί 
αμοιβές πού άναφέρονται στά σχετικό 
κεφάλαιο ιού Όδηγοΰ. Χωριστά θά 
διαγωνισθοΰν οί Σύλλογοι, κι* οποίο; 
άπ’ αυτούς ξεσπαθώοη γενναιότερα θά- 
νακηρυχθή Κορυφαίος τ ΰ ν  'Ομάδα#. 
Ά λλά  κι’ όλοι όσοι θά ξεσπαθώσουν 
έγγράφοντες έστω καί %να μόνο ουνδρο- 
μητή, εστω καί τρίμηνο, θαχουν.κι’ αυ
τοί τήν αμοιβή τους.

Τίποτε Αλλο. Καί τώρα περιμένω τά- 
ποτελέσματα τών ενεργειών σας.

Η  Δ ΙΑ Π Λ Α Σ ΙΣ ;
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Σ ιό  σπίτι. Ή  μητέρα και τό κορίτσι 
πλέκουν γιά τό Στρατιώτη, τό άγοράκι 
παίζει Πόλεμο. Σχίτοο τοΒ -Αρπιι

Π Α ΙΔ ΙΚ Ο Ν Π Ν ΕΥΜ Α

— ΔΐγαιοτεελαγΙεη, ποιός λέγεται κοι
νωνικός άνθρωπος ;

— ’Εκείνος πού κοινωνεϊ τακτικά.
Σχνβίανάτΰουλο

***
Γιαννάκης ι—"Αν επεφτε Ινας ποντι- 

ηός στό πιθάρι μέ τό λάδι, τί θάκανες ;
Τοτός ι —  Θά τόν έβγαζα.
Γιαννάχης :— ’Εγώ ερριξα καί τή γά

τα, νά τόν πιάση..
Πληγωμένος ’Αετός

■ ■■■■■ ■■■■"■■■■■■■■ ■■■■■■

ΙΗΗλΟΓΗΦΙΙ ΪΠ ium m si
’Δ&ήναι, 4 3  άδός ΕνριειΙδου  

την 4  Δεκεμβρίου 1940
ΠΝΕΤΜ ΑΤΙΚΛΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ .ΓΙΑ 

.ΤΟ  1941. —  ΠΡΟΣΟΧΗ !
"3; τή? 31 Δεκεμβρίου θά δημοσιεύω 

’Ασκήσεις άπό τις Συλλογές tou 1940. 
'Από 1ης Ιανουάριου θά δημοσιεύω άπί 
τις Συλλβγές τοΰ 1941. Ή  προκήρυξη τοΟ 
Διαγωνισμού πρός σύνθεσιν θά δημοσιευθή 
στό έπόμενο ή τό μεθεπόμενο φυλλάδιο. 
Άλλά οί ίροι μένουν ot ίδιοι : 15— 20 
Ασκήσεις, καθαρογραμμένες καί γιά τόν 
Διαγωνισμό Καλλιγραφίας, κτλ. πού τά 
ξέρετε. . Ό σ ο ι λοιπόν εχετε ετοιμες 
Συλλογές— καί ξέρω πώς πολλοί τΕς ί -  
τοίμασαν άπό τό καλοκαίρι—  παρακαλώ 
νά τί$ οτεέλετε αμέσως. Γιατί &ν αργή· 
σετε-καί σείς, βπως δσοι δέν Ιχουν έτοι
μες καί θά κάμοσν τώρα, μπορεί νά μήν 
Ιχω νέες ’Ασκήσεις γιά τά πρώτα φυλλά
δια τού Ίανουαρίόυ καί νάναγκασθώ νά 
πάρω πάλι κπ’ τις παλιές.

Γράμματα,, μετά τό Ιο φυλλάδιο, δέν 
Ιλαβα Ακόμα’ άλλά δσα Διαπλασόπουλα 
τών Αθηνών τό διάβασαν κι’ ίτοχε νδρ- 
θουν στό .γραφείο μου, μού είπαν πώς 
τούς άρεσε πολύ καί μέ τά νέα μυθιστο
ρήματα, καί μ! τά πολεμικά, καί μέ δλα.

Αλήθεια, Λουλούδι τών “Αλπεων, 
«πόλεμος είναι αύτός πού κάνουμε, ή 
πανηγύρι»; Τόσες νίκες, τόσες χαρές. 
Εννοώ πολύ καλά τό διπλό σου μίσος 
στούς ’Ιταλούς: τούς μισείς σάν'Ελλη· 
νίδα, τούς μισείς καί σάν Έλβετίδα. 
Εκείνο πού μού γυρεύεις δυστυχώς δέν 
χί Ιχω πιά. Προχθές ίσα-ίσα τά κατέ- 
σιρεφα δΧα, γιά νά κάμω τόπο γιά τά φε· . 
τεΐνά. Γιατί άν δέν ΙχαναΙτσι, δχι σέ 60, 
άλλά σέ 10'μόνο χρόνια τό σπίτι μου θά 
γέμιζε άπό απαντήσεις σέ Διαγωνισμούς, 
κομμάτια Σελίδας καί γράμματα Α λλ η 
λογραφίας . . . .

Χαίρω πολύ γιά τήν ίδρυση τοΒ νέου 
Συλλόγου «Χαρούμενη Συντροφιά», μέ 
πρόεδρο τήν καλή μας Γαζία, πού μού 
γράφει σήμερα γά καθέκαστα. Κύριος σκο
πός του θά είναι ή διάδοσή μου, καί προ
πάντων στήν Ιδρα του, δπου τά Διαπλασό- 
πουλα είναι· λίγα. Τοθ εύχομαι κάθε προ
κοπή καί περιμένω τά πρώτα του ξεσπα- 
θώματα. Ή  Γαζία  Ιπίσης μαϋ γράφει: 
«Οί Ιντυπώσεις ¿πό τά «Έξηντάχρονα» τής 
Χάνια ήταν πράγματι γραμμένες μέ μεγά
λο χιούμορ. Πολύ γελάσαμε μέ τούς δια
φόρους χαρακτηρισμούς της».

Σοΰ ένέκρινα τό ψευδώνυμο, Ή ρω ΐς  
εοΰ Αϊ&έρος, καί χαίρω γιά τή γνωρι
μία. Νά πάρρς καΕ τόν‘Οδηγό τού Συν 
δρομητού άφαΟ θά μπής καί στήν κίνηση. 
Εκεί θά ίδής πώς «Εύσημο» λέγεται ένας 
βαθμός, μιά διάκρισή, πού'παίρνουν δσοι 
διαγωνίζονται, κατά τήν άξία τους. Ε ί
ναι εκτός τών άλλων Βραβείων καΕ τών 
Επαίνων. Σέ κάθε Διαγωνισμό, παίρνει 
καθένας άπό 1 ίως 30 καί 25 Εύσημα 
άναλόγως, —  (5 Ε|, |10Β], (25 Ε], έτσι 
σημειώνονται —  στό τέλος τοΰ χρόνου 
αθροίζονται, κι’ όποιος Ιχει τά περισσό
τερα παίρνει τό Α ’ Βραβείο τών Εύσήμων, 
οί κατόπι τό Β’, τό Γ ’, καί καθεξής.

Έξετέλεσα τις παραγγελίες σου, Φα- 
λαγγαάκι, Νά πής στό φίλο σου πώς τόν 
περιμένω. Βεβαιότατα, 8λα χά γράμματα 
περνούν τώρα άπό τόν "Ελεγχο, έπομέ- 
νως καί τά δικά σας σέ μένα, "Εχω τήν 
ιδία πώς ό πόλεμος δέν θά βαστάξη πολύ 
κι’ Ιτοι δέν θάργήσουν νάνοίξουν καί τά 
σχολεία. Πάλι, δέν ξέρει κανένας’ μπορεί 
νά χαθή κι’ δ χρόνος. Ά λλά  τί νά γίνη ; 
γιά τήν Πατρίδα' άλλοι χάνουν καί τή 
ζωή τους.

Πρέπει νά βίσαι πολύ εδχαριότημένος, 
Ά ρ π η ,  πού Ιγινες «έθελοντής δπάλλη· 
λος στό Υπουργείο, χωρίς μισθό καί, Ανα
πληρώνοντας κάποιον οτρατευθέντα, προσ
φέρεις μιάν υπηρεσία στήν πατρίδα».’Εκ
τός άπό τή συναίσθηση αύνή, πού είναι ή 
καλύτερη Αμοιβή σου, Αποκτάς καί κά
ποια' πολύτιμη πείρα, κι’ ¿κύμα, ξανα
παίρνει γιά σένα δλη της τήν Αξία ή Κυ
ριακή, αφού έργάζεσαι βλες τις ήμέρες 
καί μόνον αύτήν έχεις έλεύθερη, όπως 
τότε πού ήσουν μαθητής. Τά σκίτσα &- 
ραία, τό χριστουγεννιάτικο κομμάτι δέν 
τό διάβασα άκόμα.

Νηρεα, χαίρω πολύ γιά δο» μου γρά
φεις στά δοό γράμματά σου, κι’ εύχαριστώ 
γιά τά καλά λόγια καί τις βύχές. ΝαΕ, 
αύτόν τόν καιρό τοβ πολέμου, τά παιδιά 
πού «Ιχουν τό εύτύχημα» νά είναι Λια- 
πλααόπουλα, μπορούν καί πρέπει νάσχσ- 
λοδνται μαζί μου περισσότερο. Τό «έξ Λ· 
μάξης» Ιμεινε άπό τήν Αρχαιότητα ίταν, 
στις έορ.τές τού Διονάσοο— τά Καρναβάλια 
νά ποδμε— οί πανηγυριστές τριγύριζαν μέ 
Αμαξες (άρματα), κ ι’ ϊλεγαν Ινα. σωρό 
εύθυμα καί πειραχτικά, χωρίς μέτρο κα! 
χωρίς ντροπή. "Ετσι καί σήμερα λέμε : 
«Τού έσυρε, ή τοδ έψαλε τά έξ άμάξης*.

Αλήθεια, Ά λ η η  Μύρα, είσαι μόνο 14 
χρόνων καί 8 μηνών ; Σ’ έπαιρνα γιά με
γαλύτερο... Πάντως, τά βιβλία πού δια
βάζεις δέν είναι γιά παιδιά τής ήλικίας 
σου, άλλά φαίνεται νδχης μιά πρώιμη Α
νάπτυξη, άφού τά καταλαβαίνεις καί τά 
γουστάρεις. Τήν Απάντησή σου θά τήν δε
χθώ κι’ Αργότερα, Αλλά τή Συλλογή σου, 
άφοΒ τήν Ιχεις έτοιμη, νά τή στείλης 
Αμέσως. Μέ συγκίνησαν αύτά πού μοθ 
γράφεις γιά τό Σχυριανόπουλο : «Είναι 
πρωτοφανής δ ζήλος του γιά ξεσπάθωμα. 
Μιά μέρα που ήταν φρουρός στήν πόρτα 
τών γραφείων τής Νεολαίας, δέν περνούσε 
παιδί χωρίς νά τού μιλήση γιά σένα», Τά 
σχόλιά μου είναι περιττά . . ,

Πληγωμένε Ά ε ε έ ,  τό «νά ζή κανείς 
ή νά μή ζή», πού τό θυμήθηκες χή χαρ
μόσυνη ήμέρα τής άλώσεως τής Κορυχσάς 
κι’ είπες·: «ναί, νά ζή, χίλιες φορές νά
ζή !», είναι τού Σβίξπηρ άπό τόν «Ά μ - 
λετ». Ή  λέξη έρ?άτ« είναι γερμανική 
καί στήν έπιστημονική γλώσσα μεταφρά
ζεται νπσχατάοταχον. Σημαίνει κάτι πού 
Α·*ααληρώνει Αναγκαστικά κάτι Αλλο «ού 
λείπει, π.χ. τό κριθάρι είναι Ιρζάτς τοδ 
καφέ. ’Επειδή δμως κάθε τρ(άτ; είναι 
κατώτερο Από τό γνήσιο προϊόν, γ ι’ αύτό 
κατάντησε νά οημαίνη τήν κακή μίμηση, 
τήν παρωδία, τήν παραποίηση, κάτι τέ
τοιο. "Ετσι τήν είπαν καί γιά τό.Μουσσο- 
λίνι πού παρωδεί τούς Καί σάρες τής Ρώ- 
μης.

Νά σου πώ τήν Αλήθεια, Παΐς ; Δέν 
έχει καί τόσο άδικο δ μικρός Φούλεων 
πού τά χόρτα τά τρώει μέ τό στανιό. Τά 
παιδιά Αγαπούν τό γάλα, τό βούτυρο, τά 
αύγά, τό κρέας, καί προπάντων τά φροΒ- 
τα καί τά γλυκά. Άκόμα καί μεγάλοι. 
Νά— μεταξύ μας— κι’ δ Φαίδων δέν τρώει 
βραστά χόρτα, παρά μόνο γιατί τού λένε 
πώς είναι δγιεινά, δηλαδή άπάνωνκάτ® 
σά... γιατρικό. "Α, πολύ συγκινητικός δ 
έορτασμός τής νίκης στό χωριό πού μέ
νεις τώρα ! . .  Καί μοΰ τόν περιγράφεις 
τόσο ώραΐα !

Περίεργο μοΰ φαίνεται, Έ νεελβάϊς. 
Μά δέν >1σαι ή πρώην Γαζία ; Καμμιά 
Αλλη' δέν πήρε στό μεταξύ τό παλιό σου 
ψευδώνυμο. "Ωστε δν πραγματικώς δέν 
μού έγραψες πώς δ πόλεμος είναι συμφο
ρά κτλ., τότε έγώ θ&κτμα κάποιο λάθος 
καί μπέρδεψα τό γράμμα σου μέ Αλλο, 
πού οδτε Γαζία ούτε Έ ντελβά ις  είχε 
άποχάτω... "Ω, δλοι θεωρούμε αύτόν τόν 
πόλεμο «ώς τή μεγαλύτερη.δόξα, χαρά 
καί περήφάνεια γιά τήν ’Ελλάδα», κ’ .εί
μαστε βέβαιοι πώς βπως Ιιίβσε ή Κορυ- 
τσά, Ιτσι θά πέση σέ λίγο «κ ι’ δ δολοφό
νος Φασισμός».

'Αλήθεια, Έ ά ν ιχό ν  ’Ιδεώδες, ο\ Ι 
ταλοί Φασιστές, πού ήθελαν νά ένσπεί- 
ρουν τό φόβο καί.τόν τρόμο, κατάντησαν 
νά τούς πάρουμιε, δχι .μόνο στό κυνήγι, 
Αλλά καί στό ψιλό. Ίδές καί τή σημερι
νή ‘.’Επιστολή. ΙΙολύ έξυπνο . καί τό Αί
νιγμα πού μοβ γράφεις :■

Πολύ τρέχει —  λαγός δέν ε ίν α ι .
Φ τεβ ά  έ χ ε ι ■— Α ετός δ έ ν  ε ίν α ι .
Ν τ ο υ φ £ χ ι Βτβλ . — α το ο τ ν Α τ η ; δ έ ν  ε ί ν α ι .

Τ Ι  ε ί ν α ι ;
Στόν πρώτο λότη χαρίζω... μιά γελοιο

γραφία τοΰ Μοιισσολίνι.
Ή  Μόνα Δίζα,-  μοδ γράφει: «Τήν έλ

λειψη τού δωδέκασελίδου δέν θά τήν αι
σθανθούμε πολύ, γιατί κι’ όί δκτώ σελί
δες σου Αξίζουν δοο οδτε δεκαπέντε Αλ
λων περιοδικών, καί πρέπει νά εόγνωμο* 
νοΒμε τόν κ. Νικολούβη που σού Ιπέτρε- 
ψε νά έκδίδεσαι όκταοέλιδη»:. Γιά τόν 
«ήρωϊομό» τών ’Ιταλών, πού. είναι μόνο
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νά σκοτώνουν γυναικόπαιδα καί νά ίιπο- 
χωρούν, Oil ooS πώ n t’ εγώ Iv’ άνίχίοτο 
reoi» άκουσα: Ό  Χίτλβρ, λένε, έχάρισ*
ατόν Ταιάνο μερικά τάνκς. «Άχατάλλη- 
λα ! sin* ί  δπουργίς τού Μουοοολίνι.—  
Γιατί ; ρώτησε 4 Χίτλερ. -  Γιατί.., 9έν 
χάνουν πρός τά slew!».

Δ ΙΑ  ΤΗ Ν  Σ . S. Σ.
‘Ως σήμερα είαβα χα ί τά ¿ξής : «Στήν 

«Κοριιταά», « ’Ανέκδοτο τού «Μεγάλου 
Αλεξάνδρου», «Τόνβιρο τού Hanoi*, «Oi 
τρεις Μάγοι», «Λησμονημένα Λουλούδια», 
«θριαμβευτικόν Έμβατήριον».

1 Απ ορρίπ τοντα ι: «Δύο παιδιά» τοΟ 
Ά δοΙά ρ. Μελέτη χαρακτήρων. Πολύ βα
ρύ θέμα καί γιά κείνον πού τδγραψε καί 
γιά κείνους πού θά τ4 διαβάσουν.— Τό Χθν· 
τοέρτο» τού “Av&ovS τον Uatov, Παρά 
τις έλλείψεις— πολλές περιττολογίες— θά 
τό δημοαίιυα άνδέν ήταν τόσο μεγάλο.—  
« ’Από τά φαι5ρ&» τοδ Πληγσιμ, ’4eroy. 
Πολύ ’μιγαλίοτικο,—  «Σάν τ’ Αστρα» τής 
ΙΥέλλης. Πολύς λυρισμός, πολύς ρωμαντι- 
ομύς, πολλές άπιθανότητες. ’Αποφεύγετε 
τούς παραλληλισμούς.— «Ό  θρίαμβος τής 
φιλίας» τού dof. Νησιοΰ. Τέτοια φιλοσο
φικά κομμάτια, δπως αύτό καί τού Άδό- 
λαρ, μή στέλνετε γιά τή Σ.Σ.Σ. Γρχφετέ 
τα γιά νά Ασκείσθε, αλλά μήν περιμένετε 
νά δημοσιιυθοΒν. Γιά τή Σ.Σ.Σ. θέλω —  
κι* αϊτό τ4 λέω γιά δλους— κομμάτια μέ 
θέμα παρμένο Από τήν · Ιδια τή ζωή σας, 
Αναμνήσεις σας, έντιιπώσεις οκς, έπειαό- 
βια πού έτυχαν s i σάς ή πού τά Ακού
σατε, ώς έπί τύ πλεϊοτον qpttiSpd, ζων
τανά, αισιόδοξα, Εννοείται πώς κ’ Ινα 
άιραίβ τρυφερά καί συγκινητικέ κομμάτι 
μπορεί κάλλιστα να δημοσιευθή, Αρκεί νά 
είναι καλογραμμένο καί χωρίς ύπερδο- 
λές. Εκτός Απ’ αύτά είναι πάντοτε εύ· 
πράαδεκτη μιά καλή περιγραφή— ίνός το- 
πείου, ένίς ταξιδιού, μιας έκδρομής— μιά 
λογοτεχνική μετάφραση, ένα νόστιμο Α
νέκδοτο. Ρίξτε μιά ματιά στά κομμάτια 
πού δημοσιεύονται καί ατούς βαθμούς πού 
παίρνουν γιά νά κατοιτοπισθήτε. —  «Γιά 
τή μητέρα της» τής ΠοδηΧάτριας. Καλή 
μετάφραση, αλλά πολύ μεγάλο γιά 2.2.2. 
« ’Από τά φαιδρά» τού Έ& ν. ’Ιδεώδους. 
•Ακατάλληλο.— « Ό  ύπνος τοδ μι*ροδ» 
τού ΕΓροχίάιη. Πολύ τρυφερό, μά άλως- 
διόλου άτεχνο.— « Ό  Κούκος» τού *E ß t · 
geat. Πό) πώ, τί γλώσσα είναι αύτή ; 
Πενήντα χρόνια πίσω μάς Ιφιρες, “Εβε- 
gear. Εκτός απ’ όλα τ* άλλα, άντιπαί- 
δαγωγικό— «Λαγός καρδούλα μο»> χωρίς 
δπογραφή. Πολύ άκατάστατα γραμμένο. 
Δέν βγαίνει νόημα.— θά έξακολασθήσω.

Ή  ΑιΑπλοιαις άοπάζετοιιτούς φίλους 
της : Μικρόν ’ Δεροπάραν (Ινθουσιώδες 
τό γραμματάκι σου, άλλά τό ποίημα πού 
σοΟ ένέπνευσε ή Κορστβά,ΘΑ τό διαβάσω μέ 
τή σειρά too.) Μάρκον ¡βαάεσαρην (ναί, 
άπό νίκη βαδίζουμε σέ νίκη' χαίρω γιά 8λ* 
αύτά πού μοβ γράφεις κι* εύχαριστώ πού 
έργάζεσαι μέ τόσο ζήλο γιά τήν έργά- 
νωοη τδν Έξηντάχρονων.) Κ άποιον  (άρ
χισα νά σού στέλνω ,στή νέα σου διεύθυν
ση άπό τό 51ο· ή τκχυδρ. συγκοινωνία 
δέν είναι τώρα τόσο πυκνή, μπορείς όμως 
νά μοΟ γράφης καί σσχνότερα άπό μιά 
φορά τό μήνα.) Λίστ (τά σκίτσα αύτά 
χάπως άτεχνα, ούτε φαίνεται καλά τό τ( 
παριστάνουν στείλε άλλα.) ΦούΧεοονα, 
' S i ιαχτίδα, ’4τρόμΐ]το Ναντάχι κλπ.

Β!ς Ssoij έπιστολάς Ιλαβα μετά τήν 
3  Δεκεμβρίου θ* απαντήσω στό ¿ρχόμενο.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ Α Σ Κ Η Σ Ε ΙΣ
Σ Υ Ν Ε Χ Ε ΙΑ  το υ  ¿99ου Διπγ<ονθσμο>· Α νο ϊΐο τ , 

Λϊ λύββις τοΰ φ υλλα δίου  το ύ  «ου δβ χτο ί μέ· 
“ίή ί  ΦθβφουαβΙου«

9 .  Λ ίξ ί γ ρ ι φ ο ζ
Τή ν  ΠηνίλόΛΐ}¿διχοτόμηση,
Τό  πόώτο μέρος της πετώ,
Στ* άλλο μίά πρόθεση Ικόλλησα, 1 
Κ ’ εκσμι* ζώο εξωτικό.

Φοίβος
10. Συλίείβόγβΐφαί

Όμωτικό καί σύμφωνο 
“Αν μπούνε στή γραμμή,
Τ ί  κανονιές άκούγονται,
Κλαγγή κι’ άλαλοή!

Γαλανομάτα
11. 2τοιχαόγβΐφοι 

Αίσθημα, πώς δειλιάζει τήν ψυχή !
Μά Ιν ’ άλφα αν τού βάλω βιήνάρχή. 
Καί τόν τόνο του Ανεβάσω έκεΐ-πάνω, 
Τίποτα δέν φοβάται αΰτός πού κάνω!

Μεθυσμένη Βαρκούλα 
1 2 .  Ήεταγραμμαζιο/τό;

Πόλη άπ’ τις Βαλκανικές,
Τ ο  μεσαίο τής αλλάζεις,
Κ ι' έίνα μεταγωγικό 
Μέσ’ ατό πέλαγο κοιτάζεις.

Έγ»
1 3 . άικενητόν

* * * * * * *  ^'Ή πειρος.
* * * *
* « » * * * * _  Κράτος τής Ευρώπης.

* « * * * * * _ _  χ η μ ικ ά  στοιχεΐον.
•  *  *  *

* * * * * * * _  Λειτουργία ζωική.
Καί καθέτως τά ίδια.

•Αντώνιος Χρ. Φίλιες 
1 4 . Κ ρ υ π τ ο γ ρ α φ ικ ό ν  

1 2 8 4 6 6 4 7 1 8  =  Ρωμ. αδτοκράτωρ.
26 8 8 4 =  ΙΙτηνόν,
3 6 3 1 8  = ’Άλλος αύτοκράτωρ.
4 6 7 1 8  =  Πόλις ή δρος.
5 6 4 8  = Ά ρ χ . σοφός.
6 4 7 1 8  =  Θεός.
7 67 18 = Ά ρ χ .  βασιλεύς.
8 4 7 6 8 =  Ξύλον.

Μάγκας τής Φιλοθέης
16. Έ πιγραφτ) Φύρδην-Μίγόην 
Υ π έ ρ  οίοτήραιν Δεζιφάνουξ 
τ&ν πΧεοϊζομένιον Σώοερατος 
#εοΐξ ΚνΙδι ο ς

Ζητείται ή έπανόρθωσις τής Αρ
χαίας αυτής Επιγραφής μεταφερομΐ- 
ν.ων ιών λέξεων εις τήν οίκείαν θέσιν.

•βρντινάντσα
16. Γρίφος 

οΰς του
οίς οδς τού τού

& 1 XQ ΕΟ Ν  χλβ ούς 
ο ίς  οϋς τοΰ τοΟ

οίς , τοδ
Γ«λ*ν®μάτα

Λ Υ Σ Ε Ι Σ
τών Π νευμ. Ά σχηοεω ν τον φ ύ ΐίο υ  89 .

479. Μύκονος (μΐ, κώνος).— 480. Μάρ
κον - Μαρχόνι. —  481. Νότος-τόνος.—  
482. Ό  λάκκος ή ή τρύπα.— 488. Α Γ Η 
Σ ΙΛ Α Ο Σ  (γαλή, Ή λία ς, σιγή, Ίόλαος, 
λαγός, δασις).—  484-488. Διά τοΰ Ψ : 
!Ταρά, ψώρα, ψόφος, ψάλλω, δψ ίς .—  
489. Ό  θεός άγάπη έστί. —  490. Κα
πνός ή* καί διείύ& η  (χα, ττνο, σύν, κε 
δι’ ε, λίθοι).

ΜΊΚΡΑ1 Α ΓΓΕΑ ΙΑ Ι
-----------------------  ;μα· —  14] ___________

χυρικνίπουλο, σ* '«ύχκριβτυ» γιά τό 
ένδιβφίρογ σου; Ή - -¿«λωσύνη σου 

είναι μεγάλη. . Γείρδένια
  ______  [ΜΑ'· —  15] — ... ____

Μ αγεμένο Δοξάρι, διεύβυνσίς μου εί
ναι : Λολέττα Πατοάοντβρ, Νιχο- 

βθένους 17. ’Αθήνας (5).
ΛονΧούδι των “Αλπεων

-̂---------------------- |ΜΑ· -  161-----------------------

Π ερισκόπιο, Αναβάλατε δ,τι Ανκλάβα- 
τε Διαπλκσόπσολα, «πρός χαι

ρετισμόν»!» Περνά διοικητής Νίλς.,..
ΣΚΓΡίΑΝΟΠΟΪΆΟ

 -------------------  [ΜΑ' -  17] ------ -------------
ΓΑΛΟΓΟΣ «ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ»

Συνθήματα ίηααψηφίοματος Αγγελίας 
9 4 2 4ΝΔΝΙΑ2, ΔΙΑΠΛΑΣ1Σ, ΦΑΙΔΠΚ, 
Πόιό τό καλύτερο ; Κάθε διαπλ«σόπουλσ 
ψηφίζει τό πολύ μέ δεκαπέντε ψήφους. 
Πενήντα λεπτά 4 ψήφος. Περιμένουμε. 
Από όλους: (Κεφαλλωνίτην, Αεινοχρά- 
τους 69).
----------------------- [ΜΑ' -  18] -------------------------

ιαπλασόπουλα-ες τής μεγάλης τάξε- 
ως' θέλετε νά μοΟ χαρίσετε λίγη 

δροσιά μέ τά γράμματά σας; Γράψατέ 
μου— χωρίς γραμματόσημο— οτήν Δ/νσι: 
Τπαξιωματιχόν Λάκην Εύφραμίβην, Χ1Ι8 
Λόχος Διαβιβάσεων Τ .Τ .  733.

. ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ 
-----------------------  [ΜΑ' — 19] -----------------------

Διαοχίζοντας πάλιν ιόν Διαπλαοιακόν 
όρίζοντα, σάς χαιρετώ άποκαλυητό- 

μενος.
’Ιωάννης Λ7ηλ«ός=ΑΗΔ0ΝΙ ΤΗΝΟΓ 

Γ Γ .—  Αλληλογραφώ, Ανταλλάσσω τε· 
τραδιάχια. Δ/οις Ίιοάν. Μηλιέν, Μητρψου 
10, ϋειραια.
----------------------- [ΜΑ* -  -20]  --------------------- ---

ΓΛΛΟΓΟΣ «ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ» 
Αποτελέσματα διαγωνισμού Αγγε

λίας 89# : Πρώτον βράβείον: Πειραιώ
τισσα (Βέρν. Ροββρος Καταχτητής) Δεύ
τερον: Μαγεμένο Δοξάρι (Βέρν. Σχολή 
Ροβινσώνων) Τρίτον: Μαρχος Μπάτοα· 
ρης (Μία . . . εικόνα του). Βραβεία έστά- 
λησαν.

-----------------------  [ΜΑ' -2 1 ]  -----------------------
τοιχιιωμένο. Καράβι, Στραβόξυλο, 
Στοιχβιωμένο Δάσος, "Ιβανόη, *Β 

γνωριμία οας μέ ένθουοίαοε.— Νίκη 'Ε λ 
λάς, καλές έπιτυχίες, μέ δέχεσθε συνερ
γάτην αας ;— Κόκα, εύχαρίατως.

Φ αίαγγιτάχι
----------------------.[Μ Α ' -  22]— -------------- —

Π ροκηρύσσομεν διαγωνισμόν Δημοψη
φίσματος'. Ζ*ό καλάχερο όιαπλα- 

αόπονλο τοΰ 1 9 4 0 .  Προθεσμία ϊίμηνος. 
“Εως 10 ψήφοι δι* Ικαοτον ψηφιζόμενον. 
Ό  ψήφος 0,50. Βραβεία τρία έχλικτά 
καί Ισάριθμα εις έκλογείς. Διεύθυνσις: - 
Κωνσταντίνον Άγαπητίδην Ραβινέ 6, *Α- 
θήναι. ΑΛΚΗΣ ΜΓΡΑΣ— ΝΗΡΕΓΣ

— ---------------------!—  [Μ Α' — 23]  ------]-------

Διαπλασόχοσμε, τό ’Ιδεώδες (Π) Αφή
νοντας τις δικηγορικές (ο) μελέτες, 

άσχολείται μέ τήν κατασκευή γλωσσοδε
τών·!!! Άπόδειξις ή αγγελία (Μ' 959).

Δορυφόρε Ιδεώδους ΑΓηε2/?«ντεράκι, 
συνεργασία τίνων λογίων(;) συνετάχθη ή 
πλήρης χάριτος καί πνεύματος Αγγελία 
(Μ' 958); Ά ννπ ύτά χτο  Ναυτάχι

Τύποι; Sseviiiov


