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E1ffii.Σ ΚΑΙ ΤΟ ΣΠΙ'rΙ ΜΑΖ 

"ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΦΘΙΝΌΠΩΡΟ ιr 

(uΕλλης Παι.ον(δου) 

ΆvoCyεr.ς τό παρdΘυρο σου κα( λές. Μ~σα Νοεμβρ,οu , 
., 

ή Εl>ρ~'1!:η 1\:Y(yε'tat στο χι.όνι.. Κι. l;μεt'ς; 1Ιλι. ος, χαρa Οεο", 

&-cμοοφαι.ρα όλο3td.θαρη, πελαηδ1}ματα πουλι.ωv, πεταλοUδες κα( μέλι.οσες 

' ΙΙ ~ποχ{ι αbτ1j, τ6 φθr.vόπωρο μας, εlναι ·ιιομ.(ζω ;1 καλ-στερη άπ ' ολο 

rι:6 χρ6νο. '.Γό ~ιαλοκαCρι. είναι. πaρα πολύ ζ,εστο, δέν μπορεt'ς ν& 

χαρΊϊς τ6v 7)λι.ο. Ή ,Αvοι.ξη πολύ σι'Sν<tομη μδλr,ς ~ρΘη βιάζεται. ν& 

μ~ς tΎκαταλε!ψη. 

'ο χειμώνας μ ζ δev είναι. καν χειμώνας μέ ττ~ λr. yοστfι 

't'OU βροχ·~ χαt ιεt ς aλλο τ6σο λι.yοστές συ-;νεφι. ές του. Τδ ΦΘι. ν6πωρο 

clναι. ~ πιδ σ(yοuρη, ~ πι.ό σταΘερ~ χαC ~ πι.δ ε6χ4ριστη kποχfι~n 

χρδν υ. Γ·""'~ C πο δf.ν μπορεί v<1 πάη ~αν ε( ς! Τό βουνό μας μοσκο

βολάεr. πεt5κο πα C θυμι'iρ r.!! Ίτ θ&λασσα μας, π εν τακιiΟαρη καλεt' 

yι. α όλο·~μερη ξε~ιούρσση. Kr. ό ήλr. ος, αbτόc;; ό &καταμ<1χητος Ίlλr. Ο ζ 

~ο Νι6βρη , ποδ χσϊδεuε~ χωρCς νa κα(η, εlναι. το πtό ζηλευ~6 μας 

&πόκτημα.. 

μΕρχσνται. ol καημ~νσι ol βόρειοι ~ περνο~v yιά 1 - 2 ~ρες 

&πδ τό &.εροδρόμι.ό μας 'cαC δ~v πιστε~ υν 'i1 μάτLα -coυςfl Μ& εlναι. 

στ ' άλ'~Θεια Νι.όβpης α-bτός; r.J[ά είναι.. στ~άλ{ι6ει.α χειμώνας; 

Μήπως eκανε λάΘος το άεροπλάvο κα( μaς • • •• κατ~βασε στ6 •• • • Νοrι:ιο 

t ' ~ ~ , ημι σφα PLD οπου εχουν καλοκα~ρ L ; Κα( κάΟονται. ol aνΘρωποι κα( 

χαζ,ε~ουν, καί προσπα6οUv νά μαζέψουν Οσο ηλιο μποροUν • 

. ι. 
Ε. Κ. 



- 2 

Ol παρdλ(ες μας ~6λε~ς εrvαι. γεμ~τες τοuρtστες. Bouτavε στή θ~λασ

σα ~~ ~αμβ~vον~ας την λές κι.'εivα~ Αvγοuστος .νΕμ, δ(κιο Bχouv ol ~νθρω-. 
πο~. Στ(ς χωρες τους ή θερμοκρασ(α τοϋ νεροϋ μ6λ~ς πο~ φτ~vεt το~ς 20 

βαθμο~ς κατακαλ6και.ρα. Σ'~μ ς τώρα μπορεi νά φτ~ση χα( 25. Τ~ ξενοδο-
... 7 - ι ~ ' ' ' Χ .f! ~ δ t δέ χει.α ει.vαι yεματα απu τωρα γ~α τα ριστοuγεννα. ΠυσοL σκαν ι.vαuο ν 

6νει.ρε~ονται. Χριστο~γεvνα στή θ~λασσα: Θυμaμαι. ~έρσu ~ο~ ό uAyLOζ 

Βασ(λης ηρθε μέ τ6 μαyι6 στήν παρaλCα κ~'~φερε τ~ δffiρα τοu. 

Βέβαια δ καΟέναζ lκεtvo πο~ εχει. δ~ν.τ6 ικτι.μa. Κι.'ιμεtς vεtρεu-

6μαστε χιονι.σμένες πολι.τεtες τοϋ ~αραμuθι.οϋ κa( κάτασπρα ΧρLστο~εννα. 

Ζκεφθητε, ομως, πόσα μει.ονεκτήματα σuvοδε~ουν τδ χι6νt. Παyωνι~, σ6μ

πες, βαρειά ροuχα, παtδι.ά κλειδωμένα στά σπ(τι.α. Κι'ικεtνο τ6 χt6ν~ 

πο~ Οτα.ν περ<!ση ή πρώτη τοu μέρα. μ.ετaτρέπετa.&. σ'ιsνa. βρtι>μι.κο yκρr.ζωπ6 

κατασκε~a.σμα πο~ γλuστρa τ6σο ιπικ(νδuvα. Κα( τά πα~δr.ά: Φa.vτασeητε, 
7 

καλές μοu φCλες. Τά 2-3-4 πα.τ.δι.c! σας '.JCLVCLI. κλειδωμένα. στc:S σπι!•η γι.ά 
. 

κάπου 5 μηνες. Χωρ(c παι.γν(δι., χωρ(ς τρέξιμο. χωρες καθαρ6 ~έρα' 

Φαντασeητε τα κο.( ρ(ξ~ε κι.'ισεtς μτ.ά μa.τι.~ άπ6 τ6 παρ~θυρο σας. Ό η-
... 

λι.ος χαt'δε~ει. τι! μαλλάκι.a. των πα.tδι.G'>v σας οπως πa.,ζouv στήv a:&λή, 

11 
, .f! , - t ι ~ υ 7 ι ι # 

ζεστα.ι.vοντa.ς κα ι. προστατεuοvτα.ς τα. .. Θα πητε κι. εσει.ς οπως ει.πα. κι. εγω 

άθελά μου άνο(yοvτας τ6 πα.ράCυρ ο μου: υΗλι.ε, ηλι,ε &ρχηγέ • 

Μ.Μ. 

Ε.Κ./Μ.Μ. 
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