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ΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΙ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΙΝΑΚΗ

Έρωτήσατε δλους τούς κατοίκου; τής Κ..., 
Βλοι θά σας είπωσιν δτι ό. Γεώργιος Σπινά- 
κης ήτον εις άχρον δειλός καί ΐσχυρογνώμων. 
Είχεν ύποστή κολλά δυστυχήματα ένεκα 
του τελευταίου τούτου έλαττώματός του, άλλ’ 
Ουδόλως είχε οιορθωθή· καί οσάκις ιδέα τις 
τ φ  έπήρχετο εις τήν μικράν του κειραλήν 
ούδείς ήδύνατο νά τοΰ τήν εκριζώση.

Εις μάτην ό Ελευθέριος Σπινάκης, ό 
■πατήρ του, τον συνεβούλευε καθ’ έκάστην καί 
ή μήτηρ του προσεπάθει νά τόν πείσ^ 8τι 
Εν παιδάριον δέκα μόλις ετών οφείλει νά 
ύποχωρή εις τήν πείραν των μεγαλειτέρων 
του: τά πάντα ήσαν κόποι μάταιοι·

Ό  Γεώργιος ύπέσχετο πάντοτε δτι θά 
οιορθωθή—  διότι κατά τά άλλα όμολογου- 
μένως ή το πολύ καλός— ,ό  ανόητος δμως 
εγωισμός του τόν ώθει νά πιστεύ'β οτι. πάν
τοτε είχε δίκαιον, καί τόν παρέσυρεν είς τά 
αύτά αιωνίως σφάλματα.

Μίαν εσπέραν, μετά το δείπνον, ό Ελευ
θέριος Σπινάκης άνήγγειλεν δτι τόν καφέ 
των θά τόν πίωσιν εις τοΰ θείου Λεωνίδα. 
Ό  Γεώργιος έσκίρτησεν εκ χαράς. Έ ν πρώ- 
τοις ήγάπα πολύ τόν θεΐόν του, διότι ήτο ό 
χαϊδευμένος ανεψιός του, καί έπειτα αυτός 
ό θείος ήξευρε τόσα; ιστορίας, καί τάς διη
γείτο τόσον ωραία ! ’Ήξευρεν εις τά δάκτυλα 
δλους τούς μύθους τής δούλης καί Ιλευθέρας 
'Ελλάδος, καί μυρίας άλλας διηγήσεις αστείας 
ή τρομακτικός, φαιδράς ή τραγικός, τάς 
όποιας διηγείτο μετά ΐδιαζούσης δλως χά- 
ριτος, προκαλών άλληλοδιαδόχως τούς γέ
λωτα ; ή τά δάκρυα καί διεγείρων τόν φόβον, 
ή τήν χαράν τών ακροατών του.

Καθώς δλα τά παιδία, ό Γεώργιος ήγάπα 
έμμανώς τάς διηγήσεις* ώστε, οσάκις οί γο
νείς του τόν εφερον εις τοΰ θείου Λεωνίδα, 
ήτο δΓ αυτόν μεγάλη έορτή·.

Έκαλλωπίσθησαν ολίγον καί έξεκίνησαν. 
Ή το περί τά τέλη τοΰ Αύγουστου, τόν άφό- 
ρητον καύσονα τής .ημέρας, είχε διαδεχθή 
ή δροσερά νυκτερινή αύρα, ή δέ σελήνη προ 
μικρού άνατείλασα καθίστα τήν εσπέραν 
εκείνην έξαιρετικώς τερπνήν.

*0 θείος Λεωνίδας κατώκει εκτός τής πό- 
λεως, έν τή ίδιοκτήτφ εξοχική οικία του, 
ήτις απείχε τρία περίπου τέταρτα τής ωρας 
από τής οικίας τοΰ Ελευθερίου Σπινάκη.

Τήν όγδόην ακριβώς ώραν ό κύριος καί ή 
Κυρία Σπινάκη μετά τοΰ υίοΰ των είχον 
διανύσει τά δύο. τρίτα τής όδοΰ.

—  ΤΩΐ ας βαοίζωμεν ταχύτερου, έλεγεν 
ό Γεώργιος, ό οποίος επροπορεύετο τών 
γονέων του. !

Καί διά νά εύχαριστήσωσι τήν ανυπομο
νησίαν τοΰ παιδιού ό πατήρ καί μήτηρ επε- 
τάχυνον τό βήμά τω ν . Εΐχον φθάσιι εΐς τό 
άκρον τής μεγάλης όδοΰ καί έμελλον να 
εΐσέλθωσιν βίς άλλην μικροτέραν, δτε ό 
Γεώργιος έπρότεινε ν ’ άκολουθήσωσιν άτρα- 
πόν τινα ήτις, ώς αυτός διισχυρίζετο, συνέ- 
τεμνε πολύ τήν όοόν.

Ματαίως ό πατήρ του τψ  παρέστησεν δτι 
ήπατάτο, οτι ή άτραπός ε κ ε ί ν η  παρέτεινε 
τουναντίον τήν οδόν. Ό  Γεώργιος έπέμενεν 
εις τήν ιδέαν του καί-τέλος διεκήρυξεν δτι 
αυτός ήτο ικανός νά φθάση δέκα λεπτά 'τής 
ώρας ένωρίτερον ακολουθών τή ν  ατραπόν του*

—  ”Ε I πήγαινε λοιπόν, .ξεροκέφαλε, τφ 
είπεν ό πατήρ του στενοχωρηθείς· ήμεις 
θ’ άκολουθήσωμεν τήν συνήθη οδόν.

Άπεγωρίσθησαν. '
Κατ’ αρχάς ό Γεώργιος Ιπίστευεν δτι οί 

γονείς του θά ήλλαζον γνώμην καί θά ενέ- 
διδον εις τήν ιδιοτροπίαν του· έστρεφε λόιπον 
συχνά νά ίδη άν τόν ήκολοόθουν. "Οταν 
δμως ήσθάνθη δτι ήτο μόνος, δτι ό πατήρ 
του καί ή μήτηρ του ήσαν πλέον μακραν, ο 
μικρός μας ΐσχυρογνώμων κατελήφθη υπό 
οισταγυοΰ, καί ή δειλία του . ύπερίσχυσε. 
Τά κύκλω του δένδρα φωτιζόμενα ύ.πό τοΰ 
άμυδροΰ φωτός τής σελήνης, έλάμβανον 
μορφήνφανταστικήν, καί ό Γεώργιος ήσθάνθη 
μικράν φρικίασιν. .

‘Επί τινας δμως στιγμάς, ύπο τού έγω ϊ- 
σμοΰ του βοηθούμενος Ικράτησε τόν. φόβον 
του, καί έβάδιζε μόνον μέ ολίγον γοργότερον 
βήμα £ίπτων ανήσυχα βλέμματα δεξιά καί 
αριστερά. Ή ρχισε μάλιστα νά σκέπτηται
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δτι οί φόβοι του ήσαν φαντασιώδεις καί έξε- 
πλήσσετο διά τήν γενναιότητά του, οτε 
αίφνης κρότος τις προσέβαλε τά ώτά του. 

Τακ, τακ, τακ, τακ !
Τφ έφάνη δτι κάποιος μέ χονοοά'υποδή

ματα έτρεχε κατόπιν του.
Μετά τινας στιγμάς ό κρότος έπαυσε, καί 

ό Γεώργιος· ένθαρρυνθείς ολίγον, έξήκολού- 
θησε ταχέως τόν δρόμον του.

Ύπελόγιζεν δτι ευρίσκετο ει’ς τό ήμισυ 
τοΰ δρόμου καί εζήτει νά διακρίνη μακρόθεν 
τήν καπνοδόχον τής οικίας τοΰ θείου του, 
δτε στρέψας τούς οφθαλμούς παρετήρησε 
πρός τά δεξιά του, μορφήν άλλόκοτον, ζω - 
γραφιζομένην μέλαιναν ώς τόν ουρανόν., 

'Ωμοίαζε πρός γ ίγα ντα , εχοντα υπερμε
γέθη · κεφαλήν- μέ δύο διαπεραστικωτάτους 
οφθαλμούς, καί μέ κέρατα, τά οποία έφαί- 
νοντο δτι εφθανον μέχρι τών νεφών.

Έφαίνετο δτι ήνοιγε τούς πόδας του καί 
διά τών χειοών του προσεπάθει νά συλλάβη 
τόν μικρόν μας φίλον.

Ό  Γεώργιος δεν έσταμάτησε νά ίδη μετά 
προσοχής τό φάντασμα, αλλά έκλεισε τούς 
οφθαλμούς καί έτρεχε μανιωδώς. Φρίκη! ό 
γίγας άναμφιβόλως τόν ήκολούθει, διότι ή 
σκιά του έξηπλοΰτο έπί τής όδοΰ, ήκούετο ό 
πάταγος τών κατεσπευσμένων βημάτων του: 
τακ, τακ, τακ, τακ, τακ, τακ. . . .

Σάς βεβαιώ οτι, τήν στιγμήν αυτήν ό 
Γεώργιος έλυπεϊτο πολύ διά τή ν . ΐσχυρο- 
γνωμοσύνην του. Έσκέφθη δτι ό θεός έστειλε 
τό τέρας τούτο εΐς τόν δρόμον του, διά νά 
τόν τιμωρήση, "Ετρεχε μέ δλην του τήν 
ταχύτητα, άλλ’ είς μ ά τη ν  τφ  έφαίνετο δτι 
καί ό άλλος έτρεχε μέ μεγαλειτέραν ταχύ
τητα και ήκουε πλησιέστερον τόν κρότον 
τών βημάτων του.

• "Ηθελε να φωνάξη , νά ζητήση βοήθειαν, 
άλλ’ ό φόβος είχε παραλύσει τήν γλώσσάν 
του, καί από τόν έξηραμμένον λάρυγγά του 
δεν εξήρχετο ^ωνή, άλλ’ ήχός τις  ξηρός ώς 
ρόγχος. Εΐς επίμετρον τής δυστυχίας-του. 
οόδεμίαν . οικίαν εύρισκεν Ινώπιόν του διά νά 
ζητήση άσυλον,

Έν τούτοι; αί δυνάμεις του ήρχισαν νά

εκλείπωσι καί οί πόδες του έκάμπτοντο · ή 
άναπνοή του έπνίγη καί άνελογίζετο μετά 
τρόμου τήν στιγμήν καθ’ ήν θά ήναγκάζετο 
νά σταματήσ·/), διότι σταματών Οά συνελ- 
λαμβάνετο ' ύπό τοΰ τέρατος, τ'δ όποιον 
ακαταπαύστως τόν ήκολούθει, καί τοΰ οποίου 
ήκουε τά βήματα δπισθέν του .

”Ω ! πόσον Ιπεθύμει τήν στιγμήν ταύτην 
νά ειχε πλησίον του τόν πατέρα τοΰ καί τήν 
μητέρα του· πόσον μετενόει διότι τούς άπε- 
χωρισθη, καί μέ πόσον απελπιστικήν φωνήν 
θά τούς εκάλει εΐς βοήθειαν, αν ήδύνατο!

•Τέλος, κάμπτων τήν οδόν παρετήρησεν 
εις μικράν άπόστασιν μίαν έπαυλιν πρός 
ήν κατηυθύνθη δρομαίως καί ώθησε τήν 
πρώτην ενώπιον του τυχοΰσαν Ούραν. Ήτο 
σκοτεινόν τ ι μέρος, ένθα ένόμιζεν’ ο Γεώρ
γιος δτι Οά εύρισκε τουλάχιστον ασφάλειαν, 
άλλ’ αίφνης έν τφ  σκότει φοβερός διηγέοθη 
άλλαλαγμός.

Ό  Γεώργιος εμεινεν εμβρόντητος.
’ ήίσθάνετο κινουμένας περί εαυτόν μορφάς 

τρομακτικά;· πνοή δέ θερμή καί υγρά έθώ- 
πευε τάς χείράς του, ένφ συγχρόνως ίδρώς 
κρύος περιέβρεχε τό μέτωπόν του- καί ό άλ
λαλαγμός Ιξηκολούθει παταγωδέστερος.

'Ο δειλός ! ολίγον θάρρος άν ε ίχ ε , θά 
ήδύνατο νά έννοήση. δτι είχεν εΐσέλθη εΐς 
χοιροτροφείου, καί δτι ό θόρυβος ό διατρυ- 
πών τά ωτά του ήτο άπλή διαμαρτύρησις 
τών κατοίκων τοΰ μέρους τούτου, ών ό ύπνος 
άποτόμως διεταράχθη υπό τής.έλεύσεώς του.

'Ο Γεώργιος δεν έλαβε καιρόν νά σκεφθή. 
□εισθείς δτι εΐχε μέ τόν διάβολον νά κάμη 
ουδόλως πλέον άμφέβαλλεν δτι είχεν εΐσέλ- 
θει εΐς τόν προθάλαμον τοΰ φδου· έμελλε 
νά επαναοχίσγι τό μανιώδες τρέξιμόν του, 
δτε ήσθάνθη εαυτόν βιαίως άνεγειρόμενον 
καί φερόμενον προς τά έξω μέ ταχύτητα 
αστραπής, επί - τής ράχεως τέρατος τίνος 
άναμφιβόλως.

Τήν στιγμήν εκείνην αστραπηδόν διήλθον 
οιά τής φαντασίας του αί νηρήΐδες καί αί 
μάγισσαι, οί δαίμονες καί οί.δράκοντες τών 
μύθων τούς όποιους ό θειος του τψ  είχε διη- 
γηθή· έπίστευσεν δτι έφθασεν ή. τελευταία
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του ύρχ καί αφιέρωσε τήν ψυχήν του. εις 
τόν θ εό ν .

'Ο άλλόκοτος "ππος τον ¿πήδα ώς μανιακός 
καί έξέβαλλε τφομακτίκάς φωνάς. .

Που τον εφερεν; ό Γεώργιος δέν ήδύνατο 
ακριβώς νά τό γνωρ ίζη . "Εβλεπε δεξιά καί 
αριστερά τά δένδρα φεύγοντα ρ.ετάκαταπλη
κτικής ταχύτητος. 'Ε πειτα  έφθασεν εις μέρος 
τ ι ακαλλιέργητου, τό όποιον ή σελήνη ¿φώ
τ ιζε  διά των άμυδρών της αχτίνων.

Τώρα ήτο βέβαιος δτι εκεί τον ώδήγει το 
τέρας· έχει άναμφιβόλως συνήρχοντο α ί μ α - 
γισσαι· έχει θά άπεφασίζετο ή τύχη του. Ό  
γ ιγα ς  αιωνίως ηπλωνε τάς χείράς του διά να 
τον συλλάβη καί τον ήπείλει μέ το αδιάκοπον 
τακ, τακ, τακ, τ α κ !

Αίφνης τιναγμόςτις απροσδόκητος έκύλισε 
τον ήρωά μας εις μικράν λίμνην βορβορώδη, 
άπό τής όποιας έξέιουγον πλήθος νησσών και 
χηνών, αιτινες άνεπαύοντο έν αυτή.

Ή  ψυχρολουσία αύτη έπανέφερε τόνήρωα 
μας εις συναίσθησιν τής πραγματικότητος.

’Ι^σθάνθη ανέκφραστου χαράν, δταν είδεν 
οτι ό διάβολος, εύαρεςρήθη νά τόν άφήση έκεί, 
διότι ήτο βέβαιος δτι μέ τόν διάβολον ε ιχ ε 
νά κάμη. Ιίροσεπάθει πα ντ ί σθένει νά έξέλθη 
τού βορβόρου καί ¿φώναζεν εις βοήθειαν.

Τήν ίδιαν ακριβώς σ τ ιγ μ ή ν , πολλοί άν
θρωποι έξερχόμενοι τής επαύλεως έτρεχον 
πρός το μέρος τού θορύβου, καί ό Γεώργιος 
εξαχθείς από του τέλματος, εξεπλάγη άνα- 
γνωρίσας τόν πατέρα του καί τόν θειον Λεω
νίδαν εις τού οποίου τήν οικίαν έφθασε μέ 
τοιαύτην ελεεινήν συνοδίαν.

Τί συνέβη; Δεν το Ιννοεϊτε; 'Ο Γεώργιος 
ενόμίζεν ότι ε ίχ ε  γυρίσει τόν κόσμον δλον, 
καί δτι α ι περιπέτεια ! του είχον πολλάς 
ώρας διαρκέσει, ενφ πράγματι μόνον περι 
τήν οικίαν τού θείου του περιωρίσθη ο' μαινό- 
μενο; χοίρος νά τόν περιφερή καί μόλις 
ολίγα δευτερόλεπτα διήρκεσεν ή ιππασ ία  του.

Οί γονείς του, κρίνοντες δτι αρκούντως ετο- 
μωρήθη διά τό πείσμάτου, δεν τόνεπέπληξαν 
διόλου. "Αμα τόν ¿καθάρισαν καί τούήλλαξαν 
τά  ένδύματ«, τού ¿ζήτησαν νά τοίς διηγηθή 
τά  όσα ύπέφερεν. Ό  Γεώργιος ούδεμίαν λε

πτομέρειαν παρέλειψε, καί είπεν οτι ειδεν έν* 
γ ίγαντα  μέ κέρατα καί μέ μεγάλας χείρας.

—  "Ενα γ ίγα ντα ! εφώνησε καγχάζων ό 
πατήρ του. Έ λθέ, έλθέ νά ίδής τόν γ ί 
γαντα  σου!

Καί άνοϊξας τό παράθυρου εδειξεν εις τόν 
υιόν του, εις ικανήν από τής οικίας άπόςασιν, 
ανεμόμυλον τού όποιου τό τακ , τακ, τακ, 
τακ ήκούετο έως εκεί, φερόμενον υπό τής 
νυκτερινής αύρας.

Τό παιδίο'ν έμεινε κεχηνός· κατ’ αρχάς 
έφάνηδυσπιστοϋν εις τούς λόγους τού πατρός 
του, άλλα τέλος έπείσθη.

—  Περίεργον! Καί πόσον μ’ έτρόμαξενΐ 
¿ψιθύρισε.

Καί φρικιών επ ί τή άναμνήσει τής αγω
νίας ήν ΰπέστη, ερριφθη' εις τάς αγκαλας 
τών γονέων του υποσχόμενος αΰτοίς οτι θά 
είνε ευπειθέστερος είς τό εξής.

’Από τής αξιομνημόνευτου ταύτης έσπερας, 
αγαπητοί μοι φίλοι, ό Γεώργιος απεοιωξεν 
άφ’ έαυτού τήν δειλίαν καί τήν ίσχυρογνω- 
μοσΰνην. Ουδέποτε πλέον από τής εποχής 
¿κείνης συνέβη νά ναμίζη εαυτόν σοφώτερον 
τού πατρός του καί τής μητρός του, ουδέ νά 
επ ιμένη νά παραδεχθώσι τήν γνώμην του, 
ώς Ιπ ίσης δέν τφ  συνέβη νά φοβηίή καί 
πάλ ιν  άπό ανεμόμυλόν τ ινα , ή από δωδεκάδα 
χοίρων, ή άπό άλλα παρόμοια πράγματα, 
ούδένα εχοντα κατ' αυτού κακόν σκοπον.

Έ άν καμμίαν φοράν τύχη νά γνωρίσητε 
τόν Γεώργιον Σπινάκην, θά άκούσητε και απο 
τό στόμα του τήν ιστορίαν αυτήν, ή τ ις και 
είς αυτόν τόν ίδιον τώρα προξενεί τόν γελωτα·

Νομίζω έν τούτοις δτι δέν π λανώ μ α ι, · 
φρονών οτι εκ τώ ν μικρών φίλων « τή ς  Δια- 
πλάσεω ς» ούδειςέχει ανάγκην τού μαθήματος 
τό όποιον περιέχει ή διήγησις αύτη, διότι 
ουδείς βεβαίως, εξ υμών είνε δειλός-ή ία χ υ- 
ρογνώμων. Δέν είνε αληθές, μικροί μου 
φ ίλο ι; ’Εγώ μόνον διά νά  σάς διασκεδάσω 
σάς διηγήθην τήν ιστορίαν τού Γεωργίου 
Σπινάκη, ούχί δέ κα ί διά νά σάς εκριζώσω 
ελαττώματα, τά όποια ούτε έχ ετε , ουτε 
φόβος υπάρχει ,νά  άποκτήσητε, αφού εΐσθε 
τόσον καλώς άνατεθραμμένα παιδία.

ΚΡΙΤΩΝ.

Ο Κ Υ Ρ  Μ Ο ΥΡΜ Ο ΥΡΗ Σ

Ό κύρ Μουρμούρης ήτανε καλός κ ι’ ώραΤος γάτος, 
κι1 ή τύχη του τόν Ιρριξε τό μ ιά  χαλή κυρία, 

χι ’ ά π ’ βρα ’< βρα πιό παχύς γ ινό τα ν  χι' άφράτος 
άπό τήν χαλοπέρασι χα ί τήν χαλοφαγία.

"Ο,τι χ ι’ αν ήθελε εόθύς τού έδιν’ ή χυρά του* 
ποτέ δέν τού χολόσχανε τήν τρυφερή καρδιά του.

Συνείβισε εις τά χαλά μές ’ς τής χυρας τό σπήτι 
χι’ έαήχωσέ πολύ ‘ψηλά 4 γάτος τό χε-οάλι, 

καί ποντικό δέν ετρωγε ποτέ του καί σπούργίτη, 
μά τάφινε γιά νά τά  τρων οί πρόστυχοι οί άλλοι. 

Έχεϊνος ήθελε χαφφέ καί βούτυρο καί γάλα
μέσα αέ πιάτο παστρικό, χαΐ καναπέ χαΐ σάλα.

Σάν ϊδανε χ ι’ ποντικοί τόν ευγενή τό γάτο 
πώς μόνο γάλα ετρωγε καί- τέτοια φαγητά, 

έπήραν Αάρρος χι’ έτρεχαν έπάνω έως κάτω, 
μέ τόν Μουρμούρη έπαιζαν χι έκαναν χωρατά.

Γιά ,φαντασθήτε μ ιά  στιγμή τήν αρχοντιά τού γάτου; 
ν’  άφίνη νά κορδόνωνται οί ποντικοί ’μπροστά του.

Γιά νά τόν φόάσουν έχανε ένας ’»τόν άλλο πλάτη, 
χαΐδευαν τά  μουστάκια του, τού ’δάγκαναν τήμούρη, 

χ ι'επ άνω  του σεργιάνιζαν μέ όλο τό ραχάτι, 
ά λλά  αυτός δέν άφινε τδ ταχτικό χουζούρι.

Ά φ ιν ε  χάβε ποντικέ νά κάνη δ,τι βέλει.
χωρίς γ ιά  τά  παιγνίδια του καδόλου νά τόν μέλλη.

Ποϋ ηυρανε οί ποντικοί αύτό τό κελεπούρι;
καί τόσο δάρρος πήρκνε μαζί του κ ι’ άφοδιά, 

όπού άντί νά φαγωβούν αύτοί i n '  τόν Μουρμούρη, 
έχεΓνοι 'κόντεψαν νά φαν τοΰ γάτου τήν προδιά, 

Ά λ λ ά  ό άρχοντόγατος ’καμάρωνε είς όλα, 
κ ι’ όνειρευότανε ^οσμπίφ καί βωδινή μπριζόλα.

Μά έξαφνα τ ί συμφορά I άπέθαν’ ή χυρά του, 
κα ί παν ή καλοπέρασες κι’ ή τόση άρχοντιά, 

ό ύπνος, τό καλό φαγεΐ, καί δλα τάγαδά του, 
καί τότε ό Μουρμούρης μου κατέβασε τ ’ α ίτ ιά .  

Κανείς δέν τουδινε φαγεΐ, δέν τοίίκαν* ένα χάδι, 
κ ι’ άπ ’ τό πρωί ένήστευε ό μαύρος ώς ’ατό βράδυ.
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Καί τίββν ήταν άχαμνό', χα ΐ άδυνατιομένος 
άπό την χαλοπέραιι αν' ¿«tó τήν τεμτττλιά, 

óitou 3έν εΓχε δύνβμι ’στά -»ό8ι»  έ ααϋμένος
v i  χννηγηση ποντικούς 'στήζ τρύπβις χαί πονλιά. 

Ήξέχασ' 6 Μουρμούρη« μας τήν τέχνην του τήνπρώτη  
άπ’ τόν χκιρό που ΙμαΟε v i  κάνη τόν ιππότη

I Δέν είμποροϋσε όπως πρίν κι* αυτός νά βχαρβαλώνη 
'ατό ϊέντρο, ’σ τήνχλη ματ«?ι4  καί εις τήν καμινάδα, 

κ ι’ οΰτέ ’μπορούσε ποντικοί« βάν itpiv v i  ξετρυπώνη...
·5όν εόμαν π:ά τά  πόόιχ του την πρώτη γρηγοράδα. 

’Έτσι Xotxtiv ¿χόρταινε μό κβθορό άέρα,
ώς δπου π ιά  ¿ψόφησε τής πείνας μ ι»  ήμέρα.

Τώρα, μικρέ μου κύριε, νομίζω πώς- δέν θέλεις 
τού μύθου την εξήγησε κανένας νά σου πη. . .

Έψόβησ’ ό Μουρμούρης μας γ ια τ ’ ήτανε τεμπέλης, 
κι’ έξέμαίε μές ’ατά χαλά τήν πρώτη προκοπή.

Λοιπόν δουλειά, κ ι’ ί ς  έχετε καί πλούτη καί στολίδια, 
γ ι4  νά μήν πάΟετε καί πεΤς χαμμιά φορά τά  έδια.

ΓΕώΡΓΙΟΕ ΣΟΓΡΜϋ

m -

ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑΣ 
TUN ακόλουθον 
διήγησιν ήκουσα 
•παρά τίνος ρα
κοσυλλέκτου, ό 
όποιος τήν ηχού
σε καί αυτός άπό 
τήν ήρωί'δα τής 
ιστορίας ταύτης. 
Πρόκειται περί 
τίνος γραμματι
κής.

Ιίερί γραμματικής; θά μοι είπητε» Αύνα- 
τα ί ποτε μία γραμματική νά δοηγηθή τήν 
ιστορίαν της;

Πολύ δικαία ή έρώτησίς σας· καί- εις εμέ 
ή αύτή σκέψις έπήλθεν, άλλα δεν είπον τ ί
ποτε αυτήν τήν στιγμήν, διά να μή φανώ 
αμαθής, μετά τινα οέ σκέψιν εύρον τήν λύ- 
σιν του αινίγματος ενθυμηθεις τόν Αίσωπον, 
ό όποιος διά των μύθων του μάς οιαβεβαιοΐ 
δτι ύπήρξεν εποχή κα ί’ ήν ώμίλουν καί τα 
ζώα και τα άψυχα πράγματα.

Πεισθείς λοιπόν δτι ή ιστορία αΰτη είνε 
αληθής άπεφάσισα νά σάς τήν διηγηθώ, ή 
μάλλον άφίνω αύτήν τήν άτυχή γραμματι
κήν νά σάς όμίλήση με τήν γλώσσαν τη ς.

«Έγεννήθην εν τώ μεγαλειτέρφ καί ώ- 
ραιοτέρφ τυπογράφε!φ τών ’Αθηνών:, εν τφ 
τυπογ ραφείψ Άνδρέου Κορομηλά οπου τυ - 
πούται καί « ή  Δ ιάπλασις». Έχ τοΰ τυπο
γραφείου με άνεβϊβασαν εις τό βιβλιοδετείου 
τοΰ αυτού- καταστήματος καί εκ τού βιβλιο-

ΓΡΑΜΜΑΤ1ΚΗΣ
δετείου με μετέφεραν εις τό βιβλιοπωλείου, 
έπειτα με έθεσαν εντός κιβωτίου μετά .πολ
λών άλλων συναδέλφων μου, έκλεισαν έπι— 
μελώς τό κιβώτιου καί μάς άπέστειλαν εις 
τ ι σχολείου.

α’Εκει γέρων τις δημοδιδάσκαλος ήρχισε 
νά μάς διανέμη είς τούς μαθητάς του. ’Εγώ 
ήμην τελευταία , κάτωθεν τού σωρού ολων 
τών βιβλίων, καί περιέμενον μετά μεγάλης 
ανυπομονησίας νά ΐδω είς τίνος χεΐρας θά 
μ ’ Ιρριπτεν ή τύχη μου-

« Δεν έβράδυνε νά ίλθη ή- σειρά μου· υπε- 
λειπετο ε·Γς μόνον μαθητής μή λαβών γραμ
ματικήν,' καί Ιγώ ήμην ή μόνη έναπομεΐνασα 
έν τφ  κιβωτίω: τό παιδίον λοιπόν αυτό ήτο 
ό μέλλων κύριός μου. Ά λλ ’ όποιος κύριος! 
Έφρικίασα δταν μέ έλαβεν εις χεΐράς του! 
!Από τής θέσεώς μου διέκρινα τά βιβλία του 
καί. τά τετράδιά του έρρίμμένα φύρδην μίγδην 
έπί τού θρανίου· δλα ήσαν ρυπαρά καί κατα- 
ξεσ^ισμένα.

«"Αμα τά είδον δεν ήδυνήθην νά κρατήσω 
έν δάκρυ.

«"Ημην βυθισμένη εις θλιβεράς σκέψεις, 
οτε ό διδάσκαλος ε ίπ εν : «Έ λθέ, Σωτήρη· 
κινήσου λοιπόν, οκνηρέ » .  Με παρέδωκεν εις 
τόν νέον μου κτήτορα, δστις μέ έχωσε πα
ρευθύς εις τήν σάκκαν του.

« Μετά ένα μήνα κατέστην εντελώς ά γνώ - ' 
ριστος- ήμην κεκαλυμμένη ,ύπό κηλίδων καί 
έφαίνόμην πενθηφορούσα !κ  τής άφθόνου με
λάνης, δι’ ής ήσαν κεχρισμένα τά φύλλα
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μου. Ποσάκις ό ανόητος κύριός μου με έξε- 
σφενδόνισε κατ’ άλλων άνοήτων Ιπίσης συμ
μαθητών του, καί ποσάκις κατεπατήθην ύπ’ 
αύτών άσπλάγχνως ! Τό σώμά μου όλόκλη-

ρον είχε ν αρ
χίσει νάπα- 
ραλύηκαί νά 
έξαρθρούται.

« Τέλος 
μίαν ήμέράν 
(δλαι μου αί 
θλίψεις άνα- 
νεούνται δ
ταν ένθυμοΰ- 
μαΐτήν ημέ
ραν εκείνην) 
ό Σωτήρης 
μδτέβαινεν 
εις τό σχο

λείου. "Οπως πάντοτε, δεν εΐξευρε τό μά
θημά του καί προσεπάθει νά τό μάθη καθ’ 
οδόν, οτε πρός συμπλήρωτιν τής δυστυχίας 
μου, παρατηρεί τό μικρόν κυνάριόν του, τό 
όποιον τόν ήκολούθει, καί εσκέφθη δ τ ι, άντί 
νά μελετά εις τόν δρόμον προτιμότερου ήτο 
νά οιασκεδάση μετ’ αύτοΰ. "Ηρχισε πρώτον 
νά μέ δεικνύη εις τέ κυνάριον με ύφος προ
κλητικόν, καί έφαίνέτο ώς 
νά τφ  έλεγε : « Δοκίμασε 
ολίγον νά μού άρπάσης 
τήν γραμματικήν! υ Ό 
Λέων φυσικφ τφ  λόγφ έχει 
πάντοτε σχεδόν διάθεσιν 
διά παιγνίοια, βλέπων δ’ 
δτι προκαλεΐται νά παίξη, 
όρμφ διά νά μέ συλλάβη, 
πηδά καί κατορθώνει καί 
μέ αρπάζει άπό τάς χεϊ- 
ρας τού κυρίου μου, ό ό
ποιος γελών εξ εύχαρισττ,— 
σεως τρέχει νά μέ σώση 
άπό τούς όδόντας τού κυ- 
ναρίου... διά νά λάβη τήν 
εύχαρίστησιν νά επαναλάβη τό παιγνιδιού» 
Ά λλ ’ ό Λέων μέ κρατεί δυνατά. Ό  Σωτή
ρης μέ τραβφ, μέ τραβά πολύ καί τέλος

νικά . Μή μ’ έρωτάτε δμως εις ποιαν κατά-
στασιν ημην

Τό παιδίον ευρίσκει μεγαλειτέραν ευχα
ρίστηση» εις τό παιγνιδιού, παρ' δσην ό Λέων, 
καί αρχί
ζει Ικ νέου 
νά.μέ δει- 
κνύηείςτό 
κυνάριον , 
τό όποιον 
άνορθού— 
μευον έπί 
τών οπι
σθίων του /* 
ποδώνμά- 
την προσ- 
παθ εΐ νά 
μέ συλλα
βή. Ό κύ
ριός μου γελά όλονέν, γελά άκαταπαύστως 
καί τέλος μέ θέτει έπί τής σάκχας του. Εις 
τήν θέσιν αυτήν ένόμισα δτι ό Λέων δέν 
θά ήδύνατο νά μέ φθ ίση , άλλ’ αυτός δεν 
αποθαρρύνεται, επαναλαμβάνει μετά μεγα- 
λειτέρας δυνάμεως τήν φοράν ταύτην τά 
πηδήματα του, μέ συλλαμβάνει καί πάλιν, 
καί φεύγει καταξεσχίζων με διά τών οξέων 

όδόντων του.
«Ό  Σωτήρης τρέχει κα

τόπιν του, προσπαθεί νά 
μέ σώση, άλλ’ ό άνεμος 
διασκορπίζει δεξιά καί αρι
στερά τά φύλλα μου.

« Μέ τήν διασκέδαση» 
αυτήν ό κύων καί ό μα
θητής έφθασαν πρό τής 
οικίας τοΰ κυρίου μου. Ή 
μήτηρ του, ήτις έξήρχετο 
κατ’ αυτήν τήν στιγμήν, 
είδε τήν σπαραξικάρδιου 
σκηνήν τής διαμελίσεώς 
μου καί παρέστη εις τήν 
αγωνίαν μου. Μή ουναμένη 

δέ νά κρατήση τήν οργήν της, ήρπασέ τό 
σάρωθρον, συνέλαβε τόν Σωτήρην άπό τού 
ώτίου καί τοΰ έδωσε έν καλόν μάθημα,
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τοΰ «πρε-ττιν» επδΐτ* τον 
ev οί»)[Λάτίθν.

«'Ο χύων βαρυνθείς το 
παιγνίδιον, τό οποίον κα
θίστατο οχληρόν άνευ τον 
συντρόφου του, ¡jls έγκατέ- 
λ ιπεν εις τεμάχια.

·« Τότε διήλθες σύ, κα- 
λ έμ ο υ  ραχοσυλλέκτα, ¡as 

παρετήρησας μετά συμπά
θειας, μέ συνέλεξας μεθ’
8λης τής έπιμελείας ήν 
άπήτει ή κατάστασίς μου 
καί μ’ Ίίθεσας εις τόν κό- 
φινόν σου.

« Εννοώ Ικ τοΰ ύφους

εκλεισεν εις ι σου οτι μέ λυπ είσαι, οτι επιθυμείς ίσως νά 
I μέ φυλάξης'· άλλ’ εγώ αισθάνομαι δτι επλη-

σίασε τό τέλος μου· ύπέ- 
φερα πολλά· καί σε παρα
καλώ νά με κάμης καί εμέ, 
μετά τήν εσχάτην μου· 
πνοήν, δ,τι χάμνεις καί τά 
άλλα χ*ρτία . . . .  νά μέ 
κάμης ράκη ο.

Τάς λέξεις ταύτας ε ί- 
πούσα ή· άτυχης γραμμα
τική , καί εύχηθείσα από 
καρδίας νά σωφρονισθή ό 
κύριός της, έξεπνευσεν.

Κ Ρ Ι Τ Ω Ν .

ΟΙ ΔΥΩ ΠΑΥΛΟΙ

Ό μικρός Παύλος εΐνε υίός χωρικού κα- 
τοικοΰντος μικρόν τ ι χωρίον, εις τό όποιον 
α\ οΐκίαι εΐνε πολύ μικραί καί τά- έπιπλα 
πολύ άπλά. Μίαν ήμέραν ό πατήρ του έιρε- 
ρεν Ενα καθρέπτην, τόν οποίον ήγόρασεν άπό 
τήν πρωτεύουσαν τής επαρχίας των, οπου 
είχεν υπάγει διά μερικάς του εργασίας.

"Ενα καθρέπτην 1 Ποτέ. δέν είχεν ϊδεί 
καθρέπτην ό μικρός Παύλος, δστις άλλως 
τε ήτο καί πολύ μικρός, μόλις επτά ετών. 
Έστάθη λοιπόν ένώπιόν του καί τόν παρε- 
τήρει. ’Αμέσως εντός τού. καθρέπτου Ιφάνη 
Εν άλλο παιδίον, ομοιο*.,^ αύτόν, μέ τά 
ίδια ενδύματα, με τά ίδια υποδήματα, τό 
οποίον τόν εκύτταζε τόσον προσεκτικά, τό
σον προσεκτικά ώστε ό Παύλος επί τέλους 
ήρχισε νά θυμένη. Τό πρόσωπόν του έγεινεν 
άγριον, κατακκόκινον τό Ιφοβέρισε μέ τόν 
γρόνθον του. καί εκείνο τόν έφοβέρισε μέ τόν 
γρόνθον του· ήτοιμάζετο δε νά καταιβάση

τόν γρόνθον του κατά τής κεφαλής τού κα
κού έκείνου παιδιού, δτε ή μήτηρ του, ή όποια' 
τόν παρετήρει άπό τινων στιγμών καί έγέλα, 
τού έφώναξει

—"Μη, Παύλε, διότι θά σπάσης τόν κα
θρέπτην.

—  Μα αυτό εκεί μέσα, μέ περιγελφ..
Τότε επλησίασεν ή μήτηρ του, ή όποια

ήτο πολύ γνωστική γυνή, καί τφ  είπε:
—  Αυτό τό κακόν παιδίον, διά τό όποιον 

παραπονείσαι, εμιμήθη δ,τι επραξες σύ· 
έθύμωσες σό, εθύμωσε κ’ εκείνο, τό εφοβέ- 
ρισες σύ, σ’ ειροβέρισε καί εκείνο· τώρα 
χαμογέλασέ του σύ καί θά σού χαμογελάση 
κ’ έκείνο, άνοιξε του τήν αγκάλην σου καί 
θά σού τήν άνοιξη κ’ έκείνο-

Τούτο σημαίνει, παιδί μου, δτι δταν θά 
ήσαι καλός, Οά είνε καί οί άλλοι καλοί διά 
σέ, άλλ’ αν ήσαι κακός, μήν άπορης-διατι 
καί οί άλλοι θά σού είνε κακοί. *
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Εκ των λαίόντων ¡.lípoc  εις τόν  δεύτερον διαγωνισμόν « τ ή ς  
Διαπλάσεως » τόν προταθέντα έν τφ φυλλαδίω του παρελθόν

τος ’Ιουνίου, καί ou τίνος θέμα ήτο ή σύνθεσις διηγήματος έπΙ 
Τή βάσει τ ή ς  έν σελίδι 8ι είκόνος, έκρίθησαν á£ ioi:

ΤΟΥ Β Ρ Α Β Ε Ι Ο Υ

Ξανθίππη I. Κολοστύπη, φ ¿των Πειραιώς, ης και δημοσίίύομεν 
κατωτέρω τό διήγημα, επιφυλασσόμενοι νά δημοσιεάσωρεν καί τήν 
εικόνα τη ς , όταν μδς άποστείλη τήν φωτογραφίαν τη ς.

ΤοΟ π ρ ώ τ ο υ  ε π α ίν ο υ

Σοφία Α. Κρασσδ, ιο  έτών Αθηνών.

Τ ο ί  δ ε υ τ έ ρ ο υ  ε π α ίν ο υ  

Μικρά Σεισουρήθρα, 3 έτών Αθηνών.

Εύφήμ.ου μνείας

Ιωάννα  Καγκάδη, ι ι  έτών Σύρου.— Κλεοπάτρα Μ. Νικολσίοου, 1 2 έτων Α θηνών
—  Γέρων Κηπουρός, έτών ίο  και 7 ι ’Αθηνών. —  Ε λένη  Σ . Παπαδάκη Πειραιώς.__
Γρηγόριος Δ . σεενόπουλος, έτών ι φ Ζακύνθου.— ’Ασπασία Σικελιανο'Ο, ι3  έτών 
Κωνσταντινουπόλεως.— ’Αθανάσιος Σ π. Σωτηριάδης, ΐ φ έ τ ώ ν  Τριπόλεως.

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
{ίΐίί β&4ίι

Ό Κίμων καί ή Λευκοθέα ήσαν. πολύ 
ήγαπημ.ένοι αδελφοί· τούς τ,γάπα πολύ 6 
πατήρ καί ή μήτηρ των καί έν γένει όλος 
ό κόσμος, διότι ήσαν πολύ καλά καί ευπειθή 
παιδία. Έπήγαινον εις τό σχολεΐον τακτικά 
καί τά  ήγάπα ό διδάσκαλός των, διότι 
ησαν επιμελή παιδία. Μίαν ήμέραν, άφοϋ 
έπέστρεψαν άπο το σχολεΐον, έμαθον πρώτον 
τά  μαθήματα των, καί έπειτα έζήτησαν

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΝ » ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΕΩΣ »
tv  σ ί λ ι ί ι  6 1  ς (* ό ν ο ;)

! τήν άδειαν νά καταβώσι νά παίξωσιν εις 
την ακρογιαλιά· ή μήτηρ των τοίς έδωκε 
τήν άδειαν,· τοίς παρήγγειλεν όμως νά προ- 
σέχωσι μήπως βραχώσιν οϊ πόδες των.

Τά καλά αυτά παιδία δέν είχον παιγνί
δια κούκλας, άλλ ’ εν πλοιάριον, τό όποιον 
έκαμεν ό Κίμων, όστις είχε κλίσιν εις τά  

^άμά|άά'. Άφοϋ κατέβησαν εις τήν άκρογια- 
"·ήιάί--δ:; Κίμων έσυλλογίσθη ότι, επειδή ή
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θάλασσα είναι πολύ μεγάλη δόνατχι νά 
<ρύγτι τό πλοιάρών των· ίσκέφθη λοιπόν νά 
σκάψη μέρος γης μέ τό τττυώριον τό οποίον 
κρατεί, καί μέ τον καδίσκον νά φέρη ΰδωρ 
άπό τήν θάλασσαν καί τοιουτοτρόπως νά 
κάμωσι μίαν μικράν θάλασσαν άλλ’ επειδή 
ή θάλασσα ήτο έξηγριωμένη, εκάθησαν ¿'ως 
ότου ημέρωσαν τά  κύματα. Ή  Λευκοθέα 
κάθηται συλλογισμένη μήπως πνιγώσι τά 
πλοιάρια τά  όποια εινε εις την θάλασσαν.

Αφού έπαυσαν τά  κύματά ό Κίμων ε”σκα· 
ψεν, έπήρε νερόν άπό την θάλασσαν καί 
έκαμε μίαν μικράν θάλασσαν. Έ πε ιτα  ένύ- 
κτωσεν· έπέστρεψαν εις την οικίαν των καί

επειδή εξημέρωνε Κυριακή έκαμαν πολλά; 
εργασίας- Είχαν δε καί ένα μικρόν κήπον τόν 
όποιον έπότιζον όταν έτελείονον τά  μαθή- 
ματά των.

Τήν πρωίαν έσηκώθησαν, προσηυχήθησαν 
καί έπειτα κατέβησαν εις τόν κήπον ¿πό
τισαν τά  άνθη των επειδή τά  ήγάπων, καί 
οσα παιδία αγαπούν τά  άνθη εινε βεβαίως 
καλά παιδία.

Τοιουτοτρόπως λοιπόν τά  καλά παιδία 
έμεγάλωνον μέ πολύ καλήν ανατροφήν.

Έ τ ϊ ΐ ι ι ρ α ι ι ί  τή χ  30 ΊουΜ ον. 4 881.
2ΑΝΘΙΠΠΙ1 I. ΚΛΛΟΣΤΓΠΗ, «Των 9.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

Σ Ϊ Ν β Ε Ε Ι Ε Λ. :Ι Κ Γ Η Μ Α Ι Ο ε  
•£*1 τι) f i . a u  τ ί 5  I» ί ΐ ϋ ί ι  1 2 7  τοΟ γνΙΛκΑίοι. ιβ ύ κ ι ι  ιΓ*ό>«:

α'Η Διάπλασις» μέ μεγάλην της χαράν 
πα^ετήρησεν ότι εις τόν δεύτερον . διαγωνι
σμόν έλαβον μέρος πολύ περισότεροι έκ τών 
μικρών της φίλων, παρ’ όσοι κατά τον πρώτον 
εινε δε ευχαριστημένη έκ τών απαντήσεων 
όλων, διότι ολοισχεδόν, όσοι άπήντησαν, άπήν- 
τησαν σχετικώς πολύ καλά διά πρώτην φοράν.

Σήμερον προκηρύσσει έτερον διαγωνισμόν 
εις τόν όποιον είνε βέβαια οτι θά συμμετά- 
σχωσιν έτι πλείονες. Προτείνει εις τούς μικρούς 
της φίλους τήν έν άρχή τού φυλλαδίου τού
του. (σελίς 129) εικόνα, ΐνα  επί τή  βάσει 
αύτής συνθέσωσι καί πάλιν διήγημα πρω
τότυπον ύπό τούς έξης όρους:

α ') Μόνον οι μή ύπερβάντες τό 15 έτος 
της ηλικίας των δύνανται νά συμμετάσχωσι 
τού διαγωνισμού.

β') Τό όλον διήγημα νά μή περιέχη πλεί- 
ονας τών 800  λέξεων.

γ ') Νά φέρη τίτλον: Άπάντησις εί; τον 
τρίτον διαγωνισμόν «τής Διαπλάσεως»./ ύπ’ 
αΰτό δε τό όνομα τού διαγωνιζόμένου καί τό 
ψευδώνυμόν του (α ν  εχη ψευδώνυμον καί 
θέλη νά κάμω τούτου χρήσιν άντί τού αλη
θούς του ονόματος), καί άφεύχτως την ηλ ι
κίαν του,

δ') Ή  άπάντησις αΰτη νά φθάση πρό 
της 20  προσεχούς ’Οκτωβρίου είς τό Γρα- 
φεΐόν μας, κείμενον ήδη έν όό'ω Εύγγελι- 
στρίας απέναντι τής εκκλησίας ’Ρόμβης.

Έν τω  φυλλαδίω τού προσεχούς Νοεμβρίου 
δημοσιευθήσεται τό βραβευθησόμενον διή
γημα καί ή είκών τού γράψαντος αύτό, αν 
μας άποστείλη τήν φωτογραφίαν του. θ ά  
δοθή δ ’ αύτω καί δώρόν τι δυνάμενον νά 
τω  προξενήση εύχαρίστησιν. Τά δευτερεύοντα 
διηγήματα θά Ιπαινεθώσι, θά τύχωσι δ ’ 
εύφημου μνείας οσα θά κριθώσιν άξια αύτής·

01 ΑΡΙΣΤΕΤΣΑΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΓΕΝΙΚΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΚ ΤΩΝ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΓΙΛΑΣΕΩΣ 

ΛΘ1ΙΝΏΝ : Κύρχις Κωνβτ«ντΤνο?, — Μπδτα«η? I. Νικόλαος, —  Νιχολοπούλου Π. Ε λένη, — Στορίδης Γ. 
Κων. — 'Ρύλλα Μαρία . ΑΜΙΣΟΥ ι ’Αρζόγλους I. Παντελή«, — Άαλογλου Γ. ’ Αβραάμ, —  ΆσΛβγλου 2 . Παϋ- 
λο? ,— Γρίβα. 6 . -Περιχλής, — Ίατρέιιουλο? Δ. Γεώργιο?, —  Πιαλόγλου Α. ’Αλέξανδρος, —  Πορτοχαλίδης Α. 
Νιχόλαο?. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ: Άννίνου Π.' Αικατερίνη, —  Ίγγλ ίβ η  Ν. Ό λιβία. ΖΑΚΥΝΘΟί : Βορβιάνης Ν,
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γιάδου Ν. Ό λγα , —  Γιε,ργίου Μαριάνβη, — Δημητρίου Ά ντ . — Καψοχείλη? Κ. Άν5ρ. —  Κοζα ’Α γαπ ητός,\ -  
Μεταξα? Αλες. — Νιχολαίδου Σ. Χριατίνβ, ·—Οίχονομόπονλος Ίω ν, — Παρβαχου Κ. Γραμματική, —Παραανου Ν. 

ναγγελινη, — 'Ρουυαου Γ. Ιω άννη?, —  'Ροόσαου Εύδοξία, — Τααμπούρογλους Α. ’Εμμανουήλ, — Φρόόιαη 
Φω.εινή, -I-Χρηατβριίη? Ν.· Χρήβτο;, -  ΧριβτοβοΟλου Γεωργία. ΚΑΛΑΜΟΝ: Ά να α τα τ ιά ίή ?  Κ. βεμ ιατα- . 
*λη?, — Στρουμπο? Ν. Π αναγιώτη?. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ι  Σταμίρης ’Ιωάννη?. ΚΙΙΝ/ΠΟΑΚώΕ: Δεον?ί8ης 
Κ. Γεώργιο?, —  Μχχρής Δ. Λεωνίδα?, ΛΙΙΕΟΥΡΙΟΥ: Ά βλάμη Χαραλ. Άδελαί?, —  Ίαχωβάεου Τυπάλδου Αγ. 
Ελένη —  'Ρουχωτή Α. Αικατερίνη, — Φαρακλού Π. Στάμω. ΝΑΥΠΛΙΟ Γ : Δημχρδ? I. Δ η ιιήτρ ιν?,—  

ΣϋΛαιδή? Φώτιο?. ΟΔΗΣΣΟΥ: Κοαντζάχης ’Αλέξανδρος. ΠΕΙΡΑΙΏΣ: Βνλανίχη Μ. Δημήτριος, -.Β ολανάχη  
Εμμανουήλ, — Κωνοπιτόπουλο? Ά ντ . Κωνοταντίνο;. ΕΥΡΟΥ : Καγχάδη Ίχχ . ’Ιωάννα. ΤΡΙΠΟΛΕΠΣ:

Τζαυρα Μ. ΕΟδοχία.

ΤΟ ΑΝΑΚΛΙΝΤΡΟΝ ΤΗΣ ΙίΛΜΜΗΣ

Είς τόν Σπυρίδωνα πολλάχις είπεν μάμμη 
του:

—  Μή άνπβοέίν γ,ς όπισθεν τού ανακλίντρου 
μου, μικρέ μου."Αν τύχη νά σηκωθώ, θά πέσης 
ανάσκελα καί θα κτυπήσης.

Ά λ λ ’ ό Σπυρίδων δεν ακούει,
« .· '*'*!· τ * < ,ο,τι τψ  Λεγει η μαμμη του· πράτ
τει ο,τι τού έρχεται εις τήν κε
φαλήν του. Ούδεν άλλο ευρίσκει 
διασκεδαστικώτερον, άπό τό να 
πράττη εκείνο τό όποιον είνε 
άπηγορευμένον. Είνε πράγματι 
πολύ γελοΐον παιδίον αυτός ό 
Σπύρος καί δέν σάς ομοιάζει κα
θόλου.

Μίαν ημέραν ό Σπυρίδων, κατά 
τό σννηθες άνέόη όπισθεν τού 
ανακλίντρου .τής μάμμης του. Ή 
μάμμη του . δέν. έχει είδησιν.

διότι αυτός δέν έκαμε ουδέ τόν παραμικρόν 
κρότον εκ φόβου μήπως ή μάμμη του τόν 
έννοήση. Καί τότε βεβαίως θά τόν Ιπε- 
πληττε.

Πόσον όχληραί εινε α[ επιπλήξεις! Δέν 
είνε άληθες; Ό Σπυρίδων δεν τάς άγαπφ 
διόλου, ούδέ σείς, μικροί μου φίλοι, νομίζω. 
"Ωστε διά νά μή έπιπλήττεσθε, ύπακούετε 
πάραυτα είς τήν μητέρα σας, αλλ’ ό Σπυρί
δων,. είπομεν, δέν είνε τόσον ευπειθής,

’Επεκάθησε λοιπόν επί του ποδός τού ανα
κλίντρου- Φαντάζεται δτι είνε έφ’ άμάξης: 
Εμπρός! εμπρός!

Ή μάμμη ¿γείρεται αίφνης διά νά υπάγη 
νά εύρη κάτι τ ι  είς τό παρακείμενον δωμά- 
τιον, καί μπροόμ! Τί συμβαίνει; Καθώς τό 
ειχε προειπεϊ ή μάμμη του, τό άνάκλιντρον 
άναστρέφεται,. ό Σπυρίδων π ίπτει ύπτιος, 
καί άνωθεν του π ίπ τε ι τό άνάκλιντρον.

Τώρα ευρίσκεται κατά γης. Φωνάζει μέ
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δλας του τας δυνάμεις· ή μάμμη προστρέχει 
καί τόν ανεγείρει.

"Εχει φοβερόν πρήξιμον εις το μέτωπον, 
και άλλο ετι μεγαλεϊτερον εις τό όπισθεν 
μέρος τής κεφαλής. Έξεδάρη ή παρειά του, 
καί ό άγκών του επίσης. Καί τό αίμα ρέει. 

Πρέπει νά τόν ρίψουν εις την κλίνην, v i

τφ  θέσουν καταπλάσματα, να τψ  δώσουν 
κριθαρόνερον καί άλλα ιατρικά πολύ άσχημα. 
Θά μείνη κλινήρης έπί οκτώ ημέρας καί πε
ρισσότερον ίσως. ”Ω! ό δυστυχής ό Σπυρίδων! 
Δεν ήτο προτιμότερον νά ΰπήκόυεν εις την. 
μάμμην του;

ΣΓΑΜΑΤΙΝΑ.

ΛΓ ΠΕΡΙΠΕΤΕ1ΑΙ ΤΗΣ ΠΛΛΓΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΤ ΜΟΛΥΒΔΙΝΟΤ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ
«Δεν σε άγαπώ πλέον!» εϊπεν εις την 

δεσποινίδα, Πλαγγόνα,, την κούκλαν της, ή 
μικρά Μαρίκα, ήτις δεν ήτο πάντοτε φρό
νιμος. «"Οχι! δεν σε ά γ α π ώ !»  Καί την 
ερριψεν εις μίαν γωνίαν, καί έπειτα έπεσεν 
εις την κλίνην της νά κοιμηθή, διότι ήτο ή 
ώρα του ύπνου.

Ή  δυστυχής Πλαγγών έπεσε κατά γης 
καί έσπασε τήν μύτην της. Ά λ λ ’ Ιπειδή 
ήτο υπομονητική ύπέφερε χωρίς νά εΐπη λέ· 
ξεν καί εμεινιν άκίνητος εις το μ.έρος όπου 
έπεσεν.

’Ακούσατε όμως τ ί συνέβη μετά τούτα, 
καθ’ όν χρόνον ή μ.ικρά Μαρίκα έκοιμάτο : 

Ή  Πλαγγών, όταν ειδεν οτι όλοι έκοι- 
μωντο καί δεν υπήρχε φόβος νά την άκούση 
κανείς, ήρχισε νά όμιλγι:

«Πόσον είμαι δυστυχής!» έλεγεν· «επειδή 
δεν ομιλώ σχεδόν, επειδή, δεν τρώγω τίποτε, 
ε’πειδή δέν θραύω τίποτε, επειδή υποχωρώ 
εις όλα καί επειδή ποτέ δέν κλαίω, δηλαδή 
επειδή δεν είμαι φλύαρος, ούτε λαίμαργος, 
ούτε άτακτος, επειδή τέλος πάντων δέν έχω 
κανέν ελάττωμα, φαντάζεται ή μικρά μου 
κυρία ότι δέν σκέπτομαι καί έγώ, ότι δέν 
ζώ, ότι δέν αισθάνομαι τίποτε! Πολύ άδι
κον έχ ε ι!»

«Μ ά τήν άλήθειαν, βέβαια, πολύ άδικον 
έχει! »  είπεν, άφού πρώτον έζήτησεν εύγε- 
νώς τήν άδειανάπό τήν Πλαγγόνα, νά της 
διακόψη τόν λόγον, εις μολύβδινος μικρός 
στρατιώτης, τόν όποιον αύτή δέν εΐχεν ίδεϊ 
καί ό όποιος εύρίσκετο πολύ πλησίον της, 
διότι εις τό πεισμά του ό Παύλος, ό αδελ
φός τής μικρός Μαρίκας, τόν είχε ρίψει καί 
αυτόν εις τήν γωνίαν εκείνην, «Ναί· πολύ

άδικον έχ ε ι!»  έπανέλαβεν ό στρατιώτης· 
ι  άλλά  τ ί νά γ ίνη ; ολα τά  παιδία νομίζουν 
ότι, άμα δέν φωνάζει κανείς ώς αύτά, δέν 
πονεΐ. Καί όμως'πονούμεν καί ημείς, αίσθα- 
νόμεθα καί ημείς! προσέθηκε μετ’ ολίγον 
άναστενάξας βαθέως.

Ή  Πλαγγών βλέπουσα οτι ό μικρός, μο- 
λύβδινος στρατιώτης, μολονότι ήτο. στρατι
ώτης καί μολονότι ήρχισε τήν δμιλίαν του 
δι’ όρκων σχεδόν, έφαίνετο ότι έγνώριζε πώς 
φέρονται εί; τάς κυρίας καί τη ώμίλει μέ 
πολλήν ευγένειαν, ήσθάνθη μεγάλην ευχα- 
ρίστησιν διότι εύρε τόσφ καλήν συντροφιάν 
καί τφ  άπεκρίθη με πολλήν φιλοφροσύνην· 
τοιουτοτρόπως λοιπόν ή Πλαγγών καί ό μο- 
λύβδινος στρατιώτης έγειναν εντός ολίγου 
φίλοι, καί έςηκουλούθησαν τήν συνδιάλεξίν 
τω ν:

« Άκούς έκιΐ! νά μέ δέρη από τό πρωί 
έως τό εσπέρας!» έλεγεν ή κούκλα- τής μ.ι- 
κράς Μαρίκας. «Τ ί δυστυχία! θ’ άποθάνω. 
Παρατήρησον τήν μύτην μου».

—  Σάς λυπούμαι πολύ, κυρία Π λαγγών», 
άπεκρίθη ό μικρός μολύβδινος στρατιώτης, 
παρατηρών μέ συγκεκενημένον ύφος την ρίνα 
τής Πλάγγόνος. « ’Αλλά· τί νά γ ίνη ; Πώς 
νά σας παρηγορήσω, άφού δέν είνε δυνατόν 
νά διορθωθή ή μύτη σας; Καί έγώ είμαι 
άτυχος όπως καί υμείς· καί μετά μεγάλης 
θλίψεως παρατηρώ ότι ή δυστυχία μας εινε 
αθεράπευτος!

—  Ό χ ι δ ά ! κύριε στρατιώτα »', είπε 
τότε ή Πλαγγών μέ ύφος μυστηριώδες· 
« ούτε ή ίδική μου ούτε ή ίδική σας δυστυ
χία- ελπίζω νά εινε αθεράπευτος».. Καί 
επειδή παρετήρησεν ότι ό μικρός μολύβδινος

Η ΔΓΛΠΛΑΣΓΣ

στρατιώτης έφαίνετο πολύ περίεργος: «Θέ
λεις νά σοϋ διηγηθώ τήν ιστορίαν μου;» ήρώ- 

| τησεν ή Πλαγγών.
—  Μοί άρέσκουν πολύ αί ιστορία άπεκρίθη 

εΰγενώς ό μολύβδινος στρατιώτης. κ
(Καθ’ όλον τούτο τό διάστημα ή Μαρίκα 

έκοιμάτο· ά λλ ’ επειδή εκινεϊτο πολύ Ινω 
έκοιμάτο, θά έλεγέ τις ότι. ενβλεπεν όνειρον).

‘Η Πλαγγών τότε ε ίπ ε :
—  Έγώ δένήμην πάντοτε κούκλα, όπως 

τώρα· όχι,. Προ πολλού ήμην καί έγώ κορά- 
σιον ευτυχές· μέ ήγάπων όλοι καί ρ.έ έθώ- 
πευον όλοι· άλλά καί όλοι μέ είχον χαϊδευμένην 
ολίγον, τό όποιον σημαίνει ότι όλοι είχον 
τόσην καλοσύνην προς έμέ, ώστί μου συνεχώ- 
ρουν όλας μου τάς ιδιοτροπίας. "Αν ήτο 
κανέν άλλο κοράσιον εις τήν θέσιν μου, δέν 
θά κατεχρδτο, βεβαίως, τήν καλοσύνην των 
άλλων, άλλά  θά έσκέπτετο. οΰτω : «Όσοι 
καλλίτεροι εινε οί άλλοι πρός έμέ, τόσφ καλ
λίτερα θά είμαι καί εγώ προς τούς άλλους». 
Ά λλά  πού εγώ νά κάμω τοιαύτας σκέψεις! 
δέν έσκεπτόμήν τίποτε· έλαμνα ό,τι μου 
κατέβαινε, έκτύπουν όλους, καί ήμην άνυπό- 
φορος- μέ άλλους λόγους δέν ήξιζα διά τ ί
ποτε·. Καί τέλος μίαν ημέραν, κατά τήν 
•όποιαν είχον πράξει έκατοντάκις μεγαλειτέρας 
ανοησίας παρά τό σύνηθες, μία παντοδύνα
μος νηρηΐς μέ μετεμόρφωσεν εις Πλαγγόνα, 
λέγουσα μέ βροντώδη καί τρομεράν φω
νήν: «Ε νό σ ω  άλλη τις κακή μικρά κόρη, 
τόσον κακή όσον σύ, δέν σέ κάμη νά ύπο- 
φέρης όπως καί σύ έκαμες τούς άλλους νά 
ύποφέρουν, καί ένόσφ ή κακή αύτή κόρη 
δέν διορθωθή, σύ θά μένης κούκλα καί θά 
τυραννήσαι ύπό τής μικράς κακής κυρίας 
σου » .

«Α ύτή  είνε ή ιστορία μου, κύριε στρατι
ώ τ α » ,  προσέθηκεν ή Πλαγγών. «Τώρα 
βλέπω πολύ καλά οτι ή Μαρίκα είνε κακή 
οσον ήμην καί έγώ, ά λλ ’ άρά γε θά διορ- 
θωθή διά νά παυσουν τά  βάσανά μου;»

(Ή  Μαρίκα έκοιμάτο κατά τήν διάρκειαν 
τής συνδιαλέςεως ταύτης, ά λλ ’ 6 ύπνο; της 
έγίνετο περισσότερον τεταραγμένος άπό στιγ
μής εις στιγμήν έφαίνετο ώς νά  ήκουε την

συνδιάλεξίν τής Πλάγγόνος μετά τού μολυ- 
βδίνου στρατιώτου)..

—  Κυρία Πλαγγών, είπε τότε ό μολύ- 
βδινος στρατιώτης, ή ιστορία σου δμοιάζει 
πάρα πολύ μέ τήν ίδικήν μου· "Ημην καί 
έγώ πολύ ταραχοποιόν παιδίον μόνον ξύλινα 
ξίφη όνιιρευόμην, καί μολύβδινα κανόνια, 
καί φόνους καί σφαγάς καί πληγάς· τόν πό
λεμον παντού καί πάντοτε! Μίαν ήμέραν 
έξύπνησα μεταμορφωμένος εις μολύβδινον 
στρατιώτην. Εΐμεθα περισσότεροι άπό δια- 
κοσίους στρατιώτα; έντός ξυλίνου τινός 
κουτίου, έμ.πνεόμενοι όλοι ύπό γενναίων 
αισθημάτων καί έτοιμοι νά θυσιασθώμεν 
ύπέρ τής Πατρίδος καί νά κατακτήσωμεν 

■ τον κόσμον όλον άλλά  σήμερον όλοι οί συ- 
στρατιώται μου άπέθανον χ χ ι το  πάτωμα 
όλον τής οικίας ταύτης καλύπτεται ύπό τών 
διεσπαρμένων μελών των. Ό λης αύτή ; τής 
καταστροφής αίτιος είνε ό Παύλος ό άδελφό; 
τής Μαρίκας σου . . . »

Κ ατ’ αύτήν τήν στιγμήν ή Μαρίκα έξό- 
πνησεν, άνεπήδησεν έπί τής κλίνης της καί 
παρετηρησε παντού, ά λλ ’ ούτε ειδεν ούτε 
ήκουσε τίποτε, ή Πλαγγών της ήτο πάντοτε 
είς τήν γωνίαν μέ τήν £ίνα τεθραυσμένην. 
Ήννόησε λοιπόν τότε, ότι, όλα αύτά τά 
όποια συνέβησαν ήσαν όνειρον άλλ ’ άδεά- 
φορον· είς αύτήν έπροξένησαν μεγάλην ίντύ- 
πωσιν; καί ήγέρθη, ¿ξύπνησε - τόν αδελφόν 
της Παύλον καί τού διηγήθη όσα άνωτέριο 
άνίγνωτε.

Ό  Παύλος ήκουσε τό όνειρον τής αδελφής 
του μέ πολλήν προσοχήν, καί ενπειτα είπε:

—  Δέν φοβούμαι, Μαρίκα, μήπως γίνης 
Πλαγγών σύ, ούδέ μολύβδινος στρατιώτης 
εγώ· ήξεύρω καλά ότι εινε αδύνατον νά γίνη 
τούτο· ά λλ ’ όμως άς διορθωθώμεν, διότι ή 
Πλαγγών σου είπε πολύ φρόνιμ.α πράγματα 
άπόψε.

Τότε εσήκωσεν αύτός μεν τόν μολύβδινον 
στρατιώτην τού, ή δέ Μαρίκα τήν Πλαγ
γόνα της καί, μολονότι δέν ήτο είσέτΐ-ή ώρα 
τής εργασίας, έκάθησαν καί οί δύο είς τήν 
τράπεζάντων καίήρχισαν νά γράφουν έκαστος 
μίανώραίαν σελίδα, τήν όποιαν επέγραψαν:

ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ι  Π
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« Σ ι.1/χ <ίεά ν α  ΐνχαρ ιστηθ -η  ή  μ η τέ ρ α » .
Και οταν γλθεν ή ;αήτηρ των και είίε 

την σελίδα αυτήν τόίον ωραία χαλλ!γεγρ«(Α- 
ρένην, ίΰναριστηθν) πολύ καί τούς εφίλη<κ 
καί τούς ούο εξ όλης καριϊίας..

Ό  Παύλος καί ή Μαρίκα ετήρησαν τον 
λόγον των· έ^ιορθώθησαν. Ή  Μαρίκα .έγινε

φρόνιμον κοράαιον, ώ ςα ί· εικόνες «τη ς Δια- 
πλάτεως ο . Ό  ί έ  Παύλος ελάβε τέασαρα η 
πέντε βραβεία είς τάς εξετάσεις του.

Καί τούτο άποίεικνύει cm επιτρέπεται να 
άκούη κανείς καί τά  όνειρα, όχι <ϊά, πάντοτε, 
ά λλ ’ όταν τύχη κάποτε νά λέγουν φρόνιμα 
πράγματα.

. ΦΙΛΟΜΗΛΑ.

ΠΑΙΔΙΚΟΝ
’Πρώτο τις τδν μικρδν Παύλον*:
Πόσουςάδε/,φούς καί άδελφάς έχεις, Πσϋλε;
— Δυο αδελφοί ειμεθα μάναν, άπεχρίθη: εν αγόρι 

καί ένα κορίτσι. Έγώ είμα ι τ ’  αγόρι.
'Κΐίβλίΐ ΰ*& Τΐ|; Καψιινας.

Ό Κωστάχης εΓνε τριών έτών· μ ίαν ημέραν ηχούσε 
νά λέγουν δτι ή μήτηρ του είνε.χήρα.

. — Μητέρα, τ ί θά ’«ή  /ήρα ;  έρωτφ.
σ—Χήραν λέγουν, παιδί μου, τήν γυναίκα έχείνην 

ή δχοία δέν έχει πλέον χανένα νά τήν πρόστατεύη 
χαΐ νά τήν υπερασπίζεται.

Τότε ό Κωστάχης λαμβάνων ύφος άγέρωχον:
— ”Ρ [ λοιπόν μή σέ μέλλη, μητερίτσα μου" όταν 

θά μεγαλώσω έγώ , δέν 64 είσαι πλέον χήρα!
ΈοτάΧιι ιοί Πιιιτ«?&ν«<ι?»ν.
Τ’ II μιχρά Μαρία, άφού έφαγε μέγα μερίδων έχ τού 

έπ ί τής τραπέζης γλυχύσματος, ζητεί χα! άλλο.

ΠΝΕΥΜΑ
— Δέν έχει«, πλέον τόπον διά περισσότερον, τή 

λέγει δ πατήρ της, έννοών ότι δεν χωρεί ό στόμα
χός της:

— Δέν βλέπετε πόσον τόπον Ιχω ; άποκρίνεταί ή 
Μαρία, δειχνύουσα τ ί  χάθαρδν μέρος τού πιναχίου της.

*Β$τάΧη Έ Ι ι λ κ  Δ. *Ρα**·8ά»,

■ Τ
Ό πατήρ τού μιχρού Πυθαγόρα προσέφερε .γεύμα 

εις τ ινας φίλους του· επειδή δέ είχον νά δμιλήσω»; 
περί σπουδαίας τίνος ύποθέσεως χαί ήθελον νά ιίνε  
μόνοι είς τήν τράπεζαν, ό πατήρ τοΰ Πυθαγόρα είπε 
χρός αύτόν :

— Πυθαγόρα, πήγαινε νά φάγης είς τδ δωμάτιόν 
σου· ¿8ώ θά φάγουν μόνον δσοι έχουν μουστάκια.

Ό Πυθαγόρας έτρωγεν είς τδ δωμάτιόν του, ό'τε ήλθε 
πλησίον.τού ή  γάτα των, θέλουσα χαί αύτή νά φάγη.

’ Λ ! τη λέγει ό Πυθαγόρας, συ πήγαινε μέσα είς τδ 
τραπέζι νά φάγης : έχεις μουστάκια σύ.

Έ σ τ ά λ ς  0 * 1  [ Ι Ι ι ρ , υ  Π  Κ ο υ ρ ί ι 'δ ι ν .

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ « Τ Η Σ  Δ ΙΑ Π Λ Α ΣΕ Ω Σ Τ Ω Ν  Π Α ΙΔ Ω Ν »
’ Ε νδ ια φ έρ ο υσ α  γ νω σ το π ο ίη σ ες . — Τάς πρός. 

με έπιστολάς σας, μικροί μου φ ίλοι ν ά τ ά ς  άπευθύ- 
νετε είς τδ εξής έν όδφ Ευαγγελίστριας, άριθ. 28, 
διότι έχεί άπέναντι τής έχχλησίας ‘ Ρόμβης μετήνεγ- 
χον τδ Γραφείόν μου άπδ 1 Σεπτεμβρίου .

Ά πδ τδν δεύτερον διαγωνισμόν, τοϋ όποιου βλέπετε 
τ ’ αποτελέσματα εν σ ελ ίίι 137 , ε ίμα ι παρά πολύ είχα»  
οιστημένη, άγαπητοίίμοι φίλοι, οχι μόνον διότι Ιλα -  
6ον , μέρος είς αότδν πολύ περισσότεροι ές ΰμων, ή 
χατά τδν πρώτον, άλλ.ά .χαί διότι όλοι σχεδόν οι λα-* 
βόντες μέρος άπήντησαν σχετιχώς πολύ χαλά διά 
πρώτην φοράν. Μίαν μόνον παρατήρησιν έχω νά κάμω: 
ώςπρδςτήν γλώσσαν· διότι τινές εύρέθησαν, οαίνεται, 
είς αμηχανίαν, ποιαν διάλεκτον νά προτιμήσωσιν είς 
τδ διήγημά των, χα! άλλοι μδν άρίδιασαν οσας έλλη- 
νιχούρας ήξευρον, άλλοι μετεχειρίσθησαν χάί ‘Ομηρι
κός φράσεις, τη προτροπή, φαίνεται, των προγυμναστών 
των, άλλοι , δε π άλιν έγραψαν είς δημώδη γλώσσαν, 
κ α ί άλλοι άνέμιξαν χαΐ τάς τρείς χαί έκαμαν διαλε- 
χτοσαλάιαν, ένφ  δέν ήτο δύσκολον νά έννοήσωσιν 
δτι έγώ προτιμώ τήν γλώσσαν τήν όποιαν χαί έγώ χαί 
οί συνεργάται μου μεταχειριζόμεθα. Επίσης μετά 
λύπης μου παρατηρώ, ότι τινές δέν έτήρησαν τδν 
πρώτον άρον τοϋ διαγωνισμού χαί έπεξετάθησαν παρά 
πολύ- ύπερεβησαν όχι μόνον τάς 80 0  λέξεις άς είχον 
δρίσει, ά λλά  καί τό διπλάσιου χαί τδ* τριπλάσιον 
α ίτώ ν. Ά λ λ ά  τούτων, τδ διήγημα ούδόλως, έννοέίται, 
έλήφθη ύπ’ ¿Μην. ’Ελπίζω ότι μετά τάς παρατηρήσεις

ταύτας όλοι 8σοι αισθάνονται τήν δύναμιν νά λά βω ϊι 
μέρος είς τδν τρίτον διαγωνισμόν-, τδν δποίονσήμερον 
έν σ ε λ ίίι 138 προτείνω, θά φροντίσωσι νά  μή  ύποπέ- 
σοσιν είς τά  αύτά λάθη, ούίέ θά βραδύνωσι νά μοί 
πέμψωσι τήν άπάντησίν των.

’Ολίγον ελειψε νά τά  φάγουν-όλα τά  γράμματα οί 
μιχροί μου φίλοι. Ή ορεξίς των εχεντήθη άπδ τδ ύπ’ 
αριθμόν 1 1 8  λογοπχίγνιον τής Μικράς Σιισουρήθρας, 
χ α ί ώς άριστοι γαστρονόμοι ίδρον ott τρώγονται ν.αί 
,πίνονται τά Σ— Κ, Γ—Α, Ρ—Γ, Φ—Δ, 2— Μ. Ρ— Μ, 
Ψ—Τ, Ρ—Κ/Μ— Λ, I—Ν (οίνοι). Π—Τ, Ν— X (αύτδ 
τδ έγραψαν όσοι τρων τά  νύχ ια  τους), Φ—Λ, καί ένας · 
εϊπεν δτι χαί τά  Ξ — Α τρώγονται, διότι αύτδς χαθ’ 
ήμέραν τρ ώ γ ε ι ξνΑο.

β'ΙΙ Διαπλασις» χαίρει πολύ δτι όλονέν πολλαπλα- 
σιάζονται οί κατανοήσαντες τδν σκοπόν χαί τήν αξίαν 
του ψευδωνύμου- είς τδ φυλλάδιον τούτο «λεΐστοι, 
οϊτινες μέχρι τοϋδε έβτελον τάς λύσεις των μέ τδ 
άληθές των ονομα,* έχρύύησαν έχ μετριοφροσύνης ύπδ 
ψευδώνυμον. Ούδεμία υπάρχει άμφιύολία ότι βαθμη
δόν *«1 κ ατ ’ δλίγον πάντες τδ αυτό θά πράξωσιν.

Είπον πολλάχις χαί τδ έπαναλέγω δτι έπιστολάς 
μέ μόνον άρχιχά γράμματα ή μ έ  μόνον, τδ ψευδώνυμον 
ύπογεγραμμένας δέν τάς λαμβάνω ύπ’ ό ψ ιν  άς τδ μά 
θω σ ι τέλος οί έξαχολουθοΰντες νά μοί στέλωσι τοιαύτας.

Ό  "ΕΑΛηΤ τοί* Ό Α νρπον  μοί παραπονιίται δτι 
δέν ¿δημοσίευσα τδ ένομά του, ένφ χαί αύτδς ένέγραψε 
συνδρομητάς. Συγγνώμην, φ ίλε μου ! τδ λάθος έγινε.
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διότι, φαίνεται, δέν είχες σημειώσει είς άγγελίαν τά  
δνόματα των συνδρομητών ούς ένίγράψας. Κατά τδ 
τέλος του έτους θά έπανορθωθή τδ λάθος τούτο καί 
παρακαλώ δστις δήποτε άλλος Ιχη τδ αύτδ παράπονον 
νά μοί τδ γράψη, σήμέιών συγχρόνως κ α ί ποιους συν
δρομητάς ένέγραψε, ί ιά  νά τ φ  άποδοθή δικαιοσύνη.

’Εξακολουθούν καθ’ έχάστην* νά μοί στέλλουν τάς 
φωτογραφίας των οί φ ίλοι μου- έλαβον καί τήν ίδιχήν
σου, άγαπητέ μου Γ . Δ. Ία τρ ώ ιβ υΑ ε .  Σας εύχαριστώ
βλους άπδ καρδιάς καί περιμένω μετ’ άνυπομονησίας 
καί των ύποσχεθίντων νά μοί τάς στείλωσι προσεχώς.

Καί, προσφιλής μου Μ»χρα Σ πσονρηθρα  ή Μ ι- 
χρονΑα ΤραΑαΑα εΓνε πράγματι μικρούλα, καί 
μάλιστα  πολύ μικρούλα, τόσον μικρούλα, ώστε συ.νε- 
νοείται μετ’ εμού διά τού θείου της, διόίί δέν ήξεύρει 
άκόμη νά γράφή, οΰδέ ν ’ άναγινώσχη* δ θεϊός της 
λοιπόν θά τή ,εϊπη δτι έπιθυμείς νά τήν γνωρίσης.

Τδ άγαπητόν μοι Έ Α Λ α ίο τρ ίπ ιο τ  παραχαλεΐται 
νά μοί στείλη άλλας μιχροτέρας πνευματικός άσχή- 
σεις, διότι έξ όσων μοί έστειλε ούθεμΐαν δύναμαι νά  
δημοσιεύσω· είνε πολύ μεγάλαι χαί μεριχαί πολύ 
δύσκολοι διά τούς μικρούς μου φίλους, διότι είνε έπ ι- 
οτημονιχαΐ ¿ρωτήσεις.

Σέ παρακαλώ φίλε 17. Κ. Α. ν’ άλλάξης ψευδώνυ- 
μΟν,.διότι είνε λίανχακδηχον έκείνο τδδποϊον έξέλεξας. 
Δέν ήξεύρουν τήν δμηρικήν γλώσσαν οί μικροί μου 
φίλοι κ α ί θά συγχέουν τδ ψευδώνυμόν σου πρδς άλλην  
λέξιν τής καθομιλουμένης, όσάκις μάλιστα θά είνε 
ανάγκη νά  χάμω χρήσιν αυτού κατά τήν γενικήν.

Βεβαίως, φ ιλτάτη  μου Έ Α κτάβεζ Δ. Κ. ύπάρχουν 
εν τφ  Γραφείφ μου καί οί προηγούμενοι τόμοι, καί 
αν πράγματι θά είσαι πάντοτε φρόνιμος, ώς μοί ύπό* 
σχεσχι, ίσως ή μήεηρ* σου σαί τούς άγοράση.

"Οχι, φ ίλε μου Μ ιχ . Α. Λ. θέν τά  έ’λαβον· πότε 
μοί τά έστειλας;

Τδ Βόρειον ΣεΑας  μοί έπιτρέπει νά χάμω γνω
στόν τδ άληθές όνομά του καί τήν ήληκίαν του είς 

ι τήν έκιθυμούσαν νά μάθη αύτδ ‘ΡοδοόαχτυΑοτ ‘/7ώ·
ά λ λ1 επειδή δέν.θέλει νά τδ μάθουν ,ολοι ο! μικροί 
μου φίλοι, μέ παραχαλ.εΐ νά τδ αναγγείλω  μόνον 
πρός αυτήν δι" ιδιαιτέρας μου επιστολής, εάν εΓνε 
δυνατόν· μοί στέλλει δέ χαί τδ τριακοντάλεπτον 
γραμματόσημού, τδ δποΤον άπαιτεΤται νά επιθέσω 
έπί τής έπιστολής διά νά τήν άποστείλω διά τού τα 
χυδρομείου. Ευχαρίστως θά επραττον τούτο, άγαπητόν ' 
μοι Βόρειόν ¿Υ -όαί, έάν δέν είχον θέσει ώς άρχήν 

. νά κρατώ μόνον δημοσίαν άλληλογραφίαν μετά τών
I μικρών μου φ ίλ ω ν  -διότι 2.ν άπεφάσιζον νά άνταπο-
| κρίνωμαι μετ’ αύτών χαί ιδιαιτέρως δέν θά έπρόφθανον
| νά έτοιμάζωμαϊ διά τάς επισκέψεις μ ιυ . Γράψον

λοιπόν σύ πρδς τήν 1 ΡοδοόάχτνΑον ‘Ηώ  έπιστολήν, 
θές αύτί,ν έντδς φακέλου χα! πέμψον μοί την έντδς 

! τής πρός με επιστολής σου· ενώ τότε κολλώ τδ γραμ
ματόσημου επί τού φακέλου, γράφω τδ άληθές ονομα 
τής 'Ροδοδακτύλου Ήούς, τδ όποιον είναι άγνωστον 
είς σέ, καί στέλλω τήν επιστολήν ιίς  τδ ταχυδρομείου 
διά . τού όποιου θά τήν λάβη. Τδ αύτδ δυναντάι νά 
πράττωσι καί πάντες οί μικροί μου φ ίλοι οσοι θέλουσι 
.νά συνάψωσιν ιδιαιτέραν άλληλογραφίαν μετ’ άλλων 
μικρών έπίσης φίλων μου, τών.δποίων καίτοι άγνοούν- 

| τες τδ άληθές άνομα έκτιμώσι τήν εύφυίαν χαί τά
I ιυγενή α ίσθήμαϊα , χαί έπιθυμούν διά τούτο νά γνω-
* ρισθώσι μετ’ αυτών, ή  νά συνδιθώσι διά φ ιλ ίας. Έγώ
| είμαι προθυμότατη, μιχροί μου φίλοι, νά σάς διευκο- ^

λύνω είς τούτο, άρχει μόνον α ί έπιστολαί σας νά ώσιν 
άσφράγιστοι, διότι μόνον ύπδ τδν όρον τού νά λαμ
βάνω καί έγώ γνώσιν τού περιεχομένου άναλαμβάνω  
νά τάς διαβιβάζω' κα! δεύτερον νά φέρωσι τδ άπαι- 
τούμενον πρδς άποστολήν αυτών διά τού ταχυδρομείου 
γραμματόσημου: είχοσάλεπτον έάν πρόκειται νά
σταλώσιν είς μέρη τής 'Ελλάδος κ α ί τριακοντάλεπτον 
διά τάς άπευθυνομένας είς τδ έξωτεριχόν-

Γράφε μοι λοιπόν συχνά είς τδ εξής, φ ίλε μου 
Ά α π ρ ο π ο ζα μ ΐζα , διότι ά ν  παράλειψης καμμίαν  
φοράν νά μοί γράψης, θά μέ έμβάλης είς μ ιγάλη ν  
ΘΧΤψιν καί στενοχώριαν, έπειδή θά νομίσω ότι χαί 
π άλιν ή ασθένεια σέ παρεκώλυσε νά μοίγράψης, οπερ 
άπδ χαρδίας απεύχομαι.

Χάριν αύτής τής ύπολήψεώς σου δέν ¿δημοσίευσα 
τάς πνευματικός άιχήσεις σου, άγαπητέ μοι ί7>ατ® - 
π Α α ν π Α ά ν π Α α ν  διότι τινές έξ αύτών ήσαν δημώδη 
α ιν ίγματα , ά λλα ι γνωστοί μοι άλλαχόθεν, καί άλλα ι 
άνάξιαι δηυοσιεύσεως* ποιαν ιδέαν λοιπόν θά έλάμβανεν 
ή Μ ιχρά Σ ασ ο  νρη&ρα κ α ί οί άλλοι φίλοι μου, ά ν  τάς 
έδημοσίευον; Διατί προτιμάς* νά ερανίζεσαι γνωστός 
πνευματικά; άσκήσεις, ένφ εχεις τήν εΰφυίαν νά παρά- 
γης ίδιχάς σου πρωτοτύπους χαί ένΒ γνωρίζεις ότι έγώ 
τά ;το ια ύτα ς  προτιμώ; ΣτεΤλόν μοι λοιπόν άλλας, φίλε 
μου, σέ παρακαλώ — Φυλλάδια έχ των όποιων ζητείς 
υπάρχουν.

Τήν αύτήν παράκλησιν άποτείνω χαί πρδς πάντας 
τούς άλλους, τών όποίων διά τδν αύτδν λόγον δέν έδη* 
μοσίευσα τάς πνευμά«χάς ασκήσεις, ή  τδ παιδικόν 
πνεύμα τά  δποΐα μοί έστειλαν, θέλω πρωτοτύπους.

Ά ν  άνεγίνωσχες ταχτικώς καί μετά προσοχής τήν 
άλληλογραφίαν μου, άγαπητέ Φ<αζο6οΑε Άοντ/ρ, 
8έν θά μοί άπέτεινας τήν πληθύν αύτήν τών έρωτή- 
σεων, ε ί; τάς όποιας άν σοί άπήντων, δέν θά έχώρει 
μία  δλόκληρος σελίς, χαί, τδ 'χειρότερον θά έπανε- 
λάμβανον πράγματα τά δποΤα πολλάχις είπον ύπ ’ 
άλλων έρωτηθεΤσα, Δέν πρέπει νά μέ αναγκάζετε 
νά επαναλαμβάνω πολλάχις τά  αύτά ή νά σάς άπαν-  
τώ είς ερωτήσεις τών όποίων τήν λύσιν καί μόνοι 
σας δύνασθε νά εΟρητε. διότι τότε ή αλληλογραφία  
μου θά καταντήση μονότονος, χαί ουδέ σείς οί ίδιοι 
θά ευρίσκετε τέρψιν τ ινά  έχ τής άναγνώσεως αύτής. 
— Έδημοοίευσα τδ ίνομά  σου, άγαπητέ μου, διότι δέν 
είχες σημειώσει καί τδ ψευδώνυμόν σου είς τάς λύσεις 
σου. Δέν είπον πολλάχις, ότι ούτω πρέπει νά γ ίν ε τα ι; 
Τά 8έ ποιήματά σου δέν ¿δημοσίευσα, δι’  οϋς λόγους 
είπον έν τή  άλληλογραφίφ μου τού 8 φυλλαδίου. 
Άνάγνωσέ τους έκεί.

Ό  Δάμων χαί ό Φιντίας επιθυμούν νά  μάθουν τδ 
άληθές ονομα χαί τήν ήλιχ ίαν τού ΚΟρχοράν, ήΛερναία 
”Γδρα χαί ή Πανσέληνος χαί ή Μιχρά Μέλισσα τδ τής 
Μιχράς Σεισουρήθρας, ή ’Αφέλεια τδ τής ‘Ροίοδακτύλου 
Ήούς, δ Φωτοβόλο; Άστήρ τδ τού Βορείου Σέλαος χαί 
τδ τού ’ Ρ αταπλάν-πλάν-πλάν, ούς χαί άσπάζεται.

Ό  Βασιλίσκος δ Λοφοφόρος άσπάζεται τδ Κρίνον τού 
’Αγρού, δ δέ Δελφίν χαί τδ Ούράνιον Τόξον τδν 'Αρμό
διον χαί Άριστογείτονα.

« ‘ Η Δ ιαπλασις· άσπάζεΐα ι τούς φίλους της: 'Τψι- 
πέτην Ίέραχα, Βασιλίσκον τδν Λοφοφόρον, Α. Π. 
Άσλόγλου, Α. Α. Πιαλόγλου, Π. θ .  Γρίβαν, Π. I. 
’Αρζόγλου, Α. Λ. Φωχίδην (τδν όποιον μέχρι τούδε 
χατά λάθος έγρασε Φωτιάδην) ’Ασχληκιόν, Μιχράν 
Μέλισσαν, 'Αφέλειαν, Σ. Δ. Σωτηριάβην, Διον. Ξανθόν, 
Γ. Σ. Σταυοόπουλον χλπ. κλπ . χλπ.



i a  Η ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

ΐΐά λ ιν  άποΧέφαΧιζόμβνον γδννά5ΧΧο, τό ôlcoTov πάλιν
άπβχεφαλιζόμενον μάς δίοει άλλο ;

'Εστάλη tx n«tfatS< ι*Λ Π. Κ· ' AseeTûliÂûa,
132 . Α ίν ιγ μ α :

Είμαι χόρτον χα) μέ βράζεις μ4 μασσρς, καταβροχθίζεις' 
Δύο προθέσεις δυσυλλάβους λάβε χαΐ μέ σχηματίζεις·

*Ε««λη ιΐίΛ tat? ΓβΧβίίκ.
133. Λ ο γ ο π α ίγ ν ιο υ  : Ποια γράμματα τού άλφα-  

βήτου συλλαμβάνουν κοντινούς;
*&»τβλη ί$ Λΐ>βυ ús% ’\«eetftXí»M ΜιχβΟ,ΡΛονλΦν«

1 3 4 .  Λ ο γ ο π α ίγ ν ιω ν : Πώς δνομάζεται ή νήσος 
ήτις στρέφεται ύπό τού ά ν ίμ ου ;

"Κβτάλη liïù tV; Κκλλιΐΐλάόον Άηδηνος-
135. Λ ο γ ο π α ίγ ν ιο υ : Ποίβ πόλις Ιχει τρία χαλά ;

Εστάλη το5'Λτ*ο9*οτ«μ,ί'τον. .

Λ Υ ί Ε Ι ί
1 0 7 .  Έσο ταχύς μέν πρός βοήάειαν, βραίύς ΐέ  

πρός έχδίχησιν. "Αχουε πρίν όμιλήσης χαί ίσως βά 
ί’δης ότι πρέπει νά σιωπήςης. Εύχολον «Γνε ϊ*Οή τις  
έχ προσβολής λόγχης, σπανίως όμως έχ προσβολής 
γλώ σση;,

1 0 8 .  Τ ό  νά κοιμάσαι ΐνωρίς να έςνπνας πρωί 
θέλει σέ χάμει πλούσιον, σοφόν κ α ί υγιή.

1 0 9 .  Ποδ'ςζ βίς. — 1 1 0 .  'Ο Μέγας ’Αλέξανδρος. —
1 1 1 .  Ή Κασπία χαΐ ή Νεκρά θάλασσα. — 1 1 8 .  Τ4 
σχότος' καί κατά τήν Ηιχράν Σεισουρήβραν χαί τ4 

όνειρον. (Υπάρχουν ομως μερικοί ο! όποΤοι όνειρϊύον- 
τα ι χα ! έξυπνο·.). — 1 1 3 .  Ο! τίσσαρες τροχοί τής 
άμάξης .  — 1 1 4 .  Είνε όλίγον δύσνολον, διότι αφού 
ιΓνι χήρα ή  κυρά Πέτραινα, βά ε’ίπη 8τ ι 4 χύρ Νέ
γρος εΓνε άποβαμμένος . ‘(Αίωνία του ή μνήμη ί) —
1 1 5 .  Δράμα (πόλις τής Μακεδονίας). —  1 1 6 .  Τ4 ο μι* 
χρόν.— 1 1 7 .  Ό Πύργος. —  1 1 8 .  Π, Τ — Γ, Μ (πήτα 
ριόμι). —  1 1 9 .  Ί Ι  άχβχία. — 1 2 0 .  Τ4 Ζ. —  1 2 1 .  Αί 
Καλάμβι, διότι αιωνίως μας φωνάζουν: η χαλά Τμ α ι ! » 
— 122. Ά χ 6 τα  γράμματα χ, μ , ο, ς.

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΤΩΝ

ΑΘΗΝΩΝι Ά χ τή  0 . —  Αραβικός "Ιππος 8 ζ', 7 . — Άσχληπιός, 0 .  — Άσπροποταμίτης 10. — Βλάχου I .  
Εΰριδίχη χα! Περ. 8. — Βουσχουδάχη Μαρία β. —  Γαλανέπουλος Κ. Δ. %. — Γέρων τού Υ μηττού 9. — Δάμων 
καί Φιντίας 7 . — "Ελλην τού Όλυμπου 4 . —  Ζώτος Β. Ι τ .  Μολοσσ4ς 3. — Κομήτης 6. — Αερναία ’Ύδρα 5 . —  
Μαυρουίίνης Α. 10 . — Μικρά Ιεισσυρήβρα 10 . (ΕύγεΙ Μιχρά Ιεισουρήβρα, χαΙ πάλιν σύ ελυσας τά περισ
σότερα! Εύγε 1). — Μποΰχας Μ. θ .  1 1 .  — Πανσέληνος 5 . — Πρασιώτης Ν. 9  ζ', 10. — Πραντούνας Φρ. 
Α. 7 , — ‘Ρακτιβάν Δ. ' Ελένη 7. — Στράτος Α. Ν. 6. — 'Γψιπετής Ιέραξ 7 , — ΑΜΙΣΟΓ ·. Πορσοχαλίδης Α. 
Νιχολ. 10  ζ'. — ΒΡΛΠΑΣ: Έλλαίοτρόπιον 1 2  ζ ’. — ΔΡΑΜΑΣ: Μωσετζής Στ. I. 7  ζ’. — ΖΑΚΤΝΘΟΤ : £ανβός 
Διονύσιος 0 . — ΠαΤς τόΰ Πίνδου 7  ζ ’. —  ΚΕΓΚΓΡΑΣ : Τωτηριάδης,Δ. Σ. 7 . — ΚΕΦΑΑΔΠΝΙ ΑΣ : Ζερβού Μαρία 
5. — Ζέφυρος χαΙ Λευχή Νεφέλη 1 1  ζ ’. — Μαρχέτου Π Ελένη 9  ζ’, 9 . — Πανά Αικατερίνη 3  ζ', 2 . — Ρίδα 
Μ. Στελλίνα 5. — ΚΟΡΙΝΘΟΥ*: Ίσβμός ΠελοΚοννήσου 0  ζ'. —  ΚΩΝΣΤ/ΠΟΑΒΩΣ !  Καστοριάδου Εΰρ. χαΙ "Αννα 
2  ζ ’. —1 Μαχρής Δ. Λ. 1  ζ'. (Μόνον έ ν !). — ΦωχΙδη; Α. Ά ρ. 2  ζ'. —  ΛΒΤΚΑΔΟΣ : Λαμπρά Σελήνη β ζ'. —  
ΑΕΩΝΙΔΙΟΓ: Καλαντζης II. I. 7 . —  Καραμάνου Δ. ’Ελισάβετ 6. —  Αεχοΰ Ά ν τ . Μ. χα! Σταματίνα 4 . —  
ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ : Τίγρις 5. — ΜΕΣΣΗΝΗΣ ί ’ΑΟανασόπουλες Π. 4 . — ΝΑΓΠΛΙΟΓ : "ελισσινός I. Γ, 8. — Μυομώ 
8. —  Ραταπλάν πλάν πλάν 6 ζ’, 7 . — ΓΙΑΤΡΩΝ: Ρεδιάδης Π. χα! θηρεσία 8. — ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Άποστολίδης 
Κ. Π. 8. — Βόρειον Σέλας 8. — ΕαΊαμπέλης Γ. Έ μιι. 8 ζ'. 5 . -— Μιχρά Έλεονώρχ β. — Μικρά Μέλισσα 1  

; (Καί ή Ιεισουρήβρα Μιχρά εΓνε, ά λλά  έλυσε 1 0 ) .— Μικρός Δαίμων 1 . (Διατί εν μόνον;) — Μπότζη Αικατερίνη 3.
I — ΣλΜΟΓ : Λουί Μάρχ Κ. Ελένη 3  ζ1. — Νιχολαίδου Πηνελόπη 1 ζ'. (!). —  Σαρρηγιάννης Α. Άνδρ. 7  ζ'. — 
ί Τραυλού Ε λένη 2  ζ'. — ΣΤΕΜΝΙΤΣΙΙΣ: θεοφίλης Κ. I. 3. — ΣΤΡΟΓ : Καγχάδη Ιωάννα 10 . — ΤΛ1ΓΔΝΙΟΓ : 

Βαλσαμάχη; Σ. Δ. 9  ζ'. — Δρόσου Μ. Κυριαχούλα 8 ζ', —  ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ : ’Αφέλεια 0. — Μαχρόουρος Κομήτης 
13 . ·— Μεντώρος Α. Π. 9  ζ1. — Μεντώρος Γ. 1!. 9  ζ'. — Φωτοβόλος ’ Αστήρ ' 3 . — ΓΔΡ ΑΣ : ΤζάβαςΚ. 1. 9  ζ'. 12 . 
— 1ΑΑΚΙΔ05 : ίε λ φ ίν  χαί Ούράνιον Τόξον, 1 1 .  — Παππαϊωάννου Κ. Π. 5 . —  ΧΙΟΓ : Βιτιάδης Γ. Μιλτ. 4.

Σ υνδ ρ ο μ ή  ετ-η σ ία  χ α ί  μ ό νο ν  π ρ ο π λ η ρ ω τέ α  ι Έ ν  Έ λ λ ά δ ι φράγχοι 2, —  Έ ν τ φ  έ ξεβ τερ ικ φ  φ ρ . 3. 

Γ Ρ  Α Φ Ε Ι Ο Ν  «ΤΗΣ ΛΙΑΠ ΑΑΟ ΛΙ ΤΛΝ ΠΑΙΛΔΚ» ίν  ί5 φ  ΕΟαγγιλιετ^ίβς, ί ; . ) ·  5 6  ί τ ί ν ε ν ι ι  ι η ;  'Ρ άμβη;, ίν  Ά Ιήνα ις .
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΕΚΗ ίΕ Ι (
133 . Έ λ λ ιπ ο β ύ μ φ ω ν ο ν : ι,0 , *ι* — ά'α ’ μ —  ό’ ε”  

ο*»*ά — 1 ’ ό' —  έαυ'ό ’ —  ’ ου, — 'α ί — ‘ ό’ ο’  —  'ε’ ί  — 
έαν’ οΰ —— ’ 'ο’-’ ί ’ ει, — ά”  ί  — *ά “  ω" ε" η’ η —  * * α ’ * 
ς’ α ι —  ύ’ ό — "ου — έ·ω ϊ” οϋ— 'ου, — *α’ ι ’ ’ α'ε"θ’  — 
V -η *4* —  ‘ β ί — ά*ο” ό' αιο'.

υκί τ β ΰ  Ά: ,ιiic; χα! ζ ζ ϊ  ’Λ: ; .

134. Συλλαβόγριφος
Τ4 πρώτον μου χαχόν σημαίνει
Νήσός έστι τό δεύτερόν μου, .
Καί, οϊμοι I άνθρωπον έμφαίνει
Ταλαίπωρον τό σύνολόν μου.

’Κί̂ 41») Cwrfe το& ΠιτβινοΓ.
12 5 . Σ υ λ λ α β ό γ ρ ιφ ο ς  : Τό ποώτόν μου βλέπεις τήν  

νύχτ-κ ε'ς τόν ουρανόν, τό δεύτερόν μου άν άνοιξης Ιν 
άλφαβητάριον, τό όλον μου δέ, ον χυττάξης χαί π άλιν  
τόν ούρανόν (φθάνει μόνον νά είνε χαχοχβ'ρία).

‘EiKäX̂  Oni Μιν̂«5
12 6 . Λ ε ξ ίγ ρ ιφ ο ς :  *Αν «ποχόψης τήν μέσην τού 

άδελφο τού πατρός μου, 9έ μ ’ εύρης πανταχού.
’ExxiV/ ix iύοüο ΰοι ΊοιάνΜΐ Κα̂ νάδη.

127 . Λ εξ ίγ ρ ιφ ο ς : "Ημηνβεά,άλλ'άποχεφαλισβεΤσα 
ένεθρονΙσΟην έπΐ τού προσώπου σον.

'Εστάλη Ιχ Χίον 0*6 Μιλτιαδβν Γ. Πιτιάδηχ.
12 8 . Π α ίγ ν ιο ν : 'Ερωτηβείς τ ις  πόσον έτών ήτο 

άπεχρίβη! «"Όταν έγεννή8η ό τεσσαροκονταετής υιός 
μου, ήμην 3 0  έτών.

Πόσων έτών ήτο οταν ήρωτήβη;
wftb to<7 Δάμτανος tu t  to i  φιν·τ<'β-

129 . Π α ίγν ιο ν  : Ποίαν λέξιν δυνάμεβα νά σχη- 
ματίσωμεν διά τού συνδυασμού τού 2“a , 4»“ , 5«» , 
χα! 6»" στοιχείου τού α Λ φ α β η το ν ;

’ΒβτάΧ»ι Im Ί'Λ ’ »»'J ΦόΛβδόλο'Δ
13 0  Μ υδοιληγιχή έ ρ ώ τ η β ις :  ΠοΓος ήτον ό πρώτος 

τών Τιτάνων;Έί-ΐΜΪ.ή kv rUipcu?·; Csi τί}; Hupwc Χλβονώρα,'.
13 1 , ; Πο'ον γράμμα tou *

άποχεφαλιζόμενον γεννφ άλλο γράμμα, τό όποιον


