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Τρρράν, τρρράν,
Τρρράν π λ ίν ,  ιτλάν, πλάνΓ 
Τρρρρ, ρρρρ 
ΙΙλάν ρότα π λ ά ν !

Μέ τά ξύλινα σπαΟιά’μας 
Μέ τά δπλα^τά γερά^ό^
Μέ τό θάρρος στην καρδιά μας 

τραγούδια, μέ χαρά 
Ά ς  όρμήσωμεν «τή  μάχη,
Βϊμεβα ήμεΐς μονάχοι 
Τ^ς Ελλάδος μας παιδιά,
Της Ελλάδος μας πα ιδ ιά !

'V φωναϊς, τά τύμπανάμας 
Καί ή σάλπιγγες μαζί 
'Οδηγούν τά βήματά μας 
Καί ή νίκη άναζή 
Μέ τιμαϊς, μέ μεγαλεία- 
Κ* εΐμεία  ήμείς άνδρεΐα 
Τής Ελλάδος μας παιδιά,
Τής Έλλάδος'μας παιδιά !

Τάα, τάτα 
Τάτα ράτα 

Τάτα, ράτα 
Τάμ τάμ , τάμ !

'  Ι ΰ Α Ν Ν Η Γ  Κ .  Π Ο Λ Ε Μ Μ Γ

Άνκτοειύετει ή &"*ν &£<(«; ΑναδημασΙινειε τ®ν ειμιχνμίνφ*
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’Εντός μιας «ύλής έκεΐνίο δύο μικροί ξύλινοι 
οικιακοί' τόν Ινα έξ αύτών είχεν ενοικιάσει προ 
¿λίγου οίκογένειά τις ή οποία συνίττατο από πα- 
τέρα, μητέρα καί δύο παιδί*' εις τον άλλον να- 
τψχει προ πολλών έτών. γραίά τις χήρα μετά 
τής θυγατρός της. Εις τό μέσον τής αΰλής υπήρχε 
μικρόν στρογγυλόν κηπάριον. περικυκλούμενον 
άπό μικράς γάστρας' τα άνθη του άπέπνεον γλυ- 
κύτατον μύρον, καί ευωδίαζαν την ατμόσφαιραν 
τής αυλής, ώ ς ν ά  Ιξέφραζον τήν ευγνωμοσύνην 
των διά τάς περιποιήσεις τής νεάνιδος, ήτις τά 
¿πότιζε και τα έκαλλιέργει.

Τά δύο παιδία ώνομάζοντο ’Ετεοκλής καί 
• Αίας' το μεν ήτο εννέα ετών, τό δέ επτά' ήγάπων 
και αυτά πολύ τά άνθη· φαντασθήτε μέ ποιαν 
χαράν παρετήρησαν ότι προς το μέρος του οικι
ακού των υπήρχε γωνία τις όπου ήδύναντο νά 
καλλιεργήσωσιν άνθη· Ιλαββν λοιπόν αντί δικέλ- 
λης παλαιόν τι σκβπάρνιον καί ήρχισαν νά σκά- 

,.πτωσι το χώμα.
γωνία εκείνη τής αυλής ολίγον κατ’ όλί- 

'"km* μετείάλλετο εις μικροσκοπικόν χωράφιον' ό 
.¿^Ετεοκλής Ισκαπτεν, έσκαπτεν άλλ’ ένφ κατε- 
=- ί̂6αζε με δρμήν τ'ο σκεπαρνιάν του, τφ εφάνη 

ότι άπήντησε κάτι τι κάτω άπό τό χώμα · σκα- 
λίσας μέ τάς χείράς του έξήγαγβ δύο παλαιά 
ΰποδηματάκια, έμβαλωμένα, μουχλιασμένα άπό 
τήν ύγρασίαν.

— Δύο παπούτσια! άνεφώνησεν έκπληκτος 
ό ’Ετεοκλής ρίψας κατά γής τό οκεπάρνιόν του 
καί λαβών εις χεΐράς του τά δποδημάτια.

— Ποιος νά τάδαλεν έδώ; ήρώτησεν ό Αίας.
— Θά τάσπειραν γιά να φυτρώσουν I ειπε γε- 

λών ό ’Ετεοκλής.
— Ό χ ι, παιδάκια μου, τάθαψαν!

Τάς τελευταίας ταύτας λέξεις είχεν είπει ή 
γραία γειτόνισσα, ήτις έκάθητο εις το κατώφλιον 
τής θυρας της, φορούσα τά 'ματογυάλιά της καί 
πλέκουσα κάλΐσαις' έβλεπε μειδιώσ« τά δύο παιδία 
εργαζόμενα μέ τόσην σοβαρότητα διά τόν αγρόν 
των' τόν άγρόν των τόν όποιον ήδύνατο νά δια
σκελίσει με ¿V μόνον βήμα ¿ν πενταετές πάιδίον.

—Τάθαψαν I ¿φώναξαν τά παιδία ταραχθέντα 
καί στραφέντα πρός αΰτήν.

— Ναι, τάθαψε 4’να κοριτσάκι.
Καί επειδή τά παιδία τήν παρετήρουν με 

οφθαλμούς ανοικτούς ¿κ περιεργίας καί στόμα 
ανοικτόν έξ έκπλήξεως,

— θέλετε νά σας ’πω τήν ιστορίαν αυτών των 
ύποδηματίων; είπεν ή γραϊα.

Τά παιδία παρετήρησαν ¿κόμη μίαν φοράν τα 
παράδοξα εκείνα ΰποδημάτια, τά όπόϊά ειχον 
καί ιστορίαν, ώς νά ήσαν κανέν άρχαίον άγαλμα 
έξαχθέν εις τάς άνασκαφάς κάτω άπό τό χώμα, 
καί έτρεξαν πρός τήν. γραίαν.

— Ναι, ναι, νά μάς τήν πής·.·
— Τήν ιστορία!
Ή  γραία εβαλεν εις τήν ποδιάν της τό κουβάρι 

τής κλωστής, ¿τοποθέτησε καλά τά ’ματογυάλιά 
της επί της ρινός της, καί ήρχισεν, ένω συγχρό
νως έπλεκε, νά διηγήται τήν ιστορίαν των ύπο
δηματίων· ήτο συγκεκινημένη ολίγον, ίσως διότι 
ήτο συγκινητική ή ιστορία, ίσως διότι ένεθυμήθη 
τά παλαιά της χρόνια, δηλαδή τά νέα της χρό
νια, δτε ήτο διδασκάλισσα, καί τήν περιεκόκλουν 
ζωηραί κεφαλαί παιδιών,, καί τό σχολεΤον κάποτε 
έβόμβει άπό. τάς παιδικάς φωνάς ώς νά ήτο 
μελίσσι, καί έδίδασκεν εις τά χαριτωμένα καί 
αγγελοπρόσωπα Ικέΐνα όντα τόσα εύμορφα πραγ- 
ματα,. .

— Τά ΰποδηματάκια «ΰτά, είπεν ή γραία, 
υπήρξαν ή χαρά καί ή παρηγορία ενός πτωχού 
κοριτσιού' τό ώραιότερον παιγνίδι, τό κομψότερο·) 
φόρεμα, ποτέ δεν θά ¿προξένησαν τόσας συγκι
νήσεις βσον αύτά, ποτέ δέν Οά ¿γέμισαν μέ τόσην 
ευτυχίαν μίαν καρδίαν'· τά βλέμματα τά όποια 
προσηλόνομεν επάνω είς οσα βλέπομεν δέν μέ
νουν ¿πάνω εις αυτά· αν έμεναν, θά εβλέπετε 
ίτ ι κανέν πράγμα 3έν παρετηρήθη ποτέ μέ τόσην 
στοργήν, δέν ήγαπήθη τόσον πιστώς, τόσον 
θερμώς, τόσον διαρκώς όσον αύτά τά ΰποδημα
τάκια, τά όποια βλέπετε τόρα έμβαλωμένα καί 
μουχλιασμένα.

'Η  γραία έπαυσε’ τά παιδία'τό εν άπ’ έδώ, 
τό άλλο άπ’ εκεί, ήκουον προσεκτικά.

— ’Αλλά πρέπει ν ’ αρχίσω άπό τήν άρχήν, 
είπε μετ’ ολίγον.

Καί άφοΟ παρήτησε τάς βελόνη της καί τήν 
κάλτσαν της έπάνω εις τήν ποδιάν της ήρχισεν:

* *
— Εις υποδηματοποιός τής όδού Αιόλου κα- 

τεσκεύασε δύο ΰποδηματάκια" ησαν εύμορφα, εύ
μορφα καί χαριτωμένα* ήσαν άπό μαλακόν δέρμα 
καί ύφασμα κανελλί καί είχον εμπρός μικράς 
τρύπας μέ χρυσά καψούλια δια τά κορδόνια.
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Τό ύποδηματοποιείον εκείνο ήτο πολύ ώραΐον' 
πολλοί διαδάται έσταμάτων μίαν στιγμήν, παρε
τήρουν τά έντός τοϋ μεγάλ,ου του υαλώματος υπο
δήματα, καί έπειτα έξηκολούθουν τόν δρόμον 
των’ ήσαν εκεί είδών ειδών υποδήματα, δια
φόρων μεγεθών, σχημάτων, χρωμάτων' ό καθείς 
παρετήρει προ πάντων 'ό,τι του ήρμοζεν ή νέα 
¿ν ζεύγος γυναικείων υποδημάτων μέ τακούνι 
υψηλό, τά όποία ¿νόμιζες ότι ήσαν έτοιμα νά χο- 
ρεόσουν' ή γραϊα, σαν κ’ εμέ, κανέν ζεύγος ανοι
κτών και χαμηλών υποδημάτων τά όποία Ινόμιζες 
ότι ησαν έτοιμα νά σού ’πούν κανένα παραμυθάκι' 
τα παιδια παρετήρουν ποίον ζεύγος έταίριαζεν εις 
τούς πόδας των, τά έφόρουν μέ τόν νουν των καί 
νά ’βλέπατε τότε τρεχάλα καί πήδο καί κυνηγητό! 
— όλα μέ τόν νούν των, διότι έμενον ακίνητα, 
αΰτά έξω από τό ύάλωμ« καί τά ύποδήματα άπό 
μέσα:

Μεταξύ άλλων ¿πέρασε μίαν ήμέραν καί μία 
πτωχή μέ παλαιά φορέματα Ικ προστύχου π αν ίου' 
έκράτει άπό τήν χείρα μικρόν κοράσιον' τό πρώ
τον βλέμμα τού κορασιού έπεσεν επί τοΟ ζεύγους 
εκείνου των ωραίων υποδημάτων έπειτα έστρεψε 
καί ειδε καί τά ΐδικά του- ήσαν μεγάλα μεγάλα 
καί ¿χωρούσαν τό ποδαράκι του, καί μισό άλλο 
ακόμη ποδαράκι' όταν έπεριπάτει τά έσυρεν' ήσαν 
καί τρύπια καί χαλασμένα' έπειτα ¿σήκωσε πάλιν 
τό βλέμμα του πρός τά ΰποδηματάκια του υαλώ
ματος' καί τά προσήλωσε τόσον πολύ, τόσον πολύ, 
ώς νά είχε πολύ μεγάλην επιθυμίαν νά τά είχε. 
Τό καύμενον! Τόσον είχεν είς αΰτά τόν νούν του, 
ώστε δεν ¿νόησε κατ’ «ρχάς ότι ή μήτηρ του 
τό ¿τράβηξε άπό τήν χείρα διά ν’ αναχωρήσωσιν 
αλλά καί όταν άπεμακρύνοντο, ή μικρά κόρη , 
κρατούσα τόν δάκτυλόν της είς τό στόμα της, 
έστρεφεν όπίσω καί τά έβλεπε, καί τά έβλεπε... 
βταν ήρχισαν πλέον νά μή φαίνωνται, έρριψεν επ’ 
αύτών εν εγκάρδιον, τελευταϊον, περιπαθέστατον 
βλέμμα αποχαιρετισμού, ώς να αποχαιρέτιζε κάτι 
τι τό οποίον ήγάπα.. .

Μετ’ ολίγον ανοικτή άμαξα έστάθη προ τού 
ι υποδηματοποιείου, καί κατέβησαν άπ’ αυτής μία 

κυρία μεγαλοπρεπής καί Ιν κοράσων, Ιπταετές 
περίπου, μέ ξανθά ξέπλεκα.μαλλιά' είσήλθον είς 
το ύποδηματοποιείον' ό υποδηματοποιός τοϊς ε - 

ι δωκε τά κομψά υποδήματα τού υαλώματος' τό 
κοράσιον ανυπομονούν τά ¿φόρεσε, καί δ υποδη
ματοποιός ¿τύλιξε τά παλαιά είς μίαν εφημερίδα. 
Επειτα άνέβησαν είς τήν άμαξαν, ό αμαξηλά

της ¿χτύπησε μέ τήν μάστιγά του τούς ίππους, 
οί όποιοι έχτύπουν άνυπομδνως τό έδαφος μέ τόν

πέδα των, και οί τροχοί τής άμάξης ήρχισαν νά
γυρνούν γρήγορα, γρήγορα. Ή άμαξα διήλθε διά
τινων οτενοτέρων δρόμων καί μετ’ ολίγα λεπτά
Ιφθασεν εις τήν όοον Σταδίου' έστάθη ενώπιον 
μεγαλοπρεπούς οικίας· κατέβησαν και είσήλθον.

Τό κοράσιον, τό οποίον εννοείτε βεβαίως ότι 
είνε θυγάτηρ τής κυρίας, ύνομάζετο Σμαράγδα' 
ή Σμαράγδα αμα είσήλθεν είς τήν αΰλήν ήρχισε 
να πηδα άνω κάτω άπό τήν χαράν της. Τά ύπο- 
δηματάκια παρετήρουν πλήρη θαυμασμού. Τί 
αύλή, θεέ  μου, ήτο ¿κείνη! όλο μάρμαρον! καί 
ήστραπτε τόσον ώστε είμποροΟσε κανείς νά ίδή 
τό πρόσωπόν του' καί τί χλΐμας ήτο ¿κείνη μέ 
τάς μεγάλας μαρμάρινους βαθμίδας! τά ΰποδη
ματάκια θά τήν έχαίροντο, μ.έ τ ’ άναιβοκατεβά- 

• σματά των, αύτήν τήν κλίμακα;
' Η Σμαράγδα εν μέσφ όλων αύτών τών εντυ

πώσεων των ύποδημάτων διεσκέλισε τήν κλίμακα 
ανέβη έπάνω, καί είσήλθεν εις τήν αίθουσαν,

Τα υποδήματα είχαν αρκετά μεγάλην ιδέαν 
διά τόν έαυτόν των, άφ’ ου τόσοι και τόσοι τά 
έθαύμαζον, καί ειχον τήν άξίωσιν νά μήν έμβοΰν 
βεβαίως είς κανέν πτωχόσπητο. Ά λ λ ’ όταν εί
δαν ¿κείνους τούς τάπητας, τών οποίων τήν μα- 
λακότητα τήν ήσθάνοντο ώς θωπείαν, όταν είδαν 
τούς χρυσούς μεγάλους καθρέπτας, σΐ οποίοι τά 
μετέφερον εκεί, απέναντι, είς μίαν άλλην φαντα
σιώδη αίθουσαν, τήν οποίαν αντανακλούσαν, όταν 
είδαν τούς βελούδινους σκίμποδας,' τό στίλβον 
κλειδοκύμβαλον μέ τάς έξ Ιλεφαντόδοντος γλωσ
σίδας του, τόσα άλλα κομψά πράγματα, τότε 
πλέον έμειναν εκστατικά, έκθαμβα. Είς ποίον 
μαγικόν παλάτι τά εφερον! "Ήσαν αληθινά αύτά 
τα οποία έβλεπον; Τί ευτυχία! καί ή εκ τού 
θαυμασμού ζάλη των ήτο τόσον μεγάλη, ώστε 
διά ν’ αναπνεύσουν καλλίτερον έλυσαν τά σφίγ- 
γοντα αύτά κορδόνια. *Η Σμαράγδα μετ’ ολίγον 
τό παρετήρησε καί τά έ’δεσέ πάλιν, άλλά χωρ'ις 
νά είξεύρη, χωρίς νά έννοή, ποίας συγκινήσεις 
είχεν υπό τούς πόδας της.

"Ω! αληθώς ήσαν εύτυχή ! Καί Ιπεθύμουν 
εκεί, εκεί να μείνουν πάντοτε· να ζοΰν αιωνίως 
εντός τής λαμπρότητος ¿κείνης τής πολυτελείας, 
νά άναπνέωσι τήν ευωδίαν τής οικίας εκείνης.

Ά λλά  τήν άκόλουθον ήμέραν τοίς Ικαμεν 
έντύπωσιν τό έξης πραγμα: ποτέ δέν έγίνετο 
λόγος περι αύτών' ποτέ δέν είχαν ακούσει νά 
λέγουν: Τί ώραΐα παπουτσάκια! άλλά— Τί ω
ραία πού σοΟ πάνε! Π ώς; Κανείς λοιπόν δέν 
κατεδέχετο νά τά παρατηρήση καί αύτά, νά ίδή 
πόσον ήσοιν εύμορφα, καί ό μόνος έπαινός των
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ήτο 'ότι Ικαμνον κομψόν τό -πόδι τής μικρας Σμα- 
ράγδας; Τούτο τάέλύπι}σε.

"B-rceíT« το έσπέρας,/βταν ή Σμαράγδα τά 
εξέβαλλε, τά άφινίν έξω άπό την &ύρ«ν .τοϋ μι
κροί της χοιτώνος, όπου διήρχοντο ολην τήν 
νύκτα μόνα εις το σκότος καί μελαγχολίχά’ τό 
πρωί πρωι ήρχετο μία υπηρέτρια, τα ¿ξύπνα 
άποτόμως μέσα εις τόν γλυκόν πρωινόν δπνον 
των, καί τά έπήγαινεν εις τό μαγειρείου καί 
εκεί εν ω ένύσταζον ακόμη, ήχουον τάς άνοστους 
συνδιαλέξεις των υπηρετών ν.αί την μαγείρισσαν 
πλύνουσαν τά χιάτα της. Καί μόνον τούτο; τα 
άνεκάτευο.ν με ένα σωρόν άλλων υποδημάτων 
μεγάλων, τά όποια τά έβλεπον μέ εν* παράξε- 
νον βλέμμα ώς νά τά έπεριπαιζαν διά τό μικρόν 
των ανάστημα. Δυο μάλιστα στρατιωτικά υπο
δήματα, μέ σπιρούνια, δύο θεόρατα υποδήματα, 
ίσα  μ’ έκεΐ έχάνω, δύο γίγαντες, ¿ξεχαρδίζοντο 
κάθε πρωί αχό τά γέλοια άματά έβλεπον. Καί ή 
χονδρή χειρ τής υπηρέτριας τά προσέτριβε τόσον 
τραχέως καθ’ ήμέραν με την βούρτσαν διά νά 
μαυρίσουνΙ Ώ ! άν ή Σμαράγδα παρετήρε·, καλά 
καλά κάτω από τήν μαυράδα τής βαφής, θα 
έβλεπεν ότι ήσαν κόκκινα’ κόκκινα άπό άγα- 
νάκτησιν.

’ Εν τούτοις δλας αυτάς τάς θλίψεις τάς ¿λη
σμονούν όταν τό πρωί τά έφόρει ή Σμαράγδα καί 
είαήρχετο εις τήν αίθουσαν ή κατέβαινεν εις τήν 
αυλήν, ή εις τόν κήπον καί έτρεχον εις τούς στε
νούς δρομίσκους, οΐτινες διήρχοντο διά μέσου τής 
χλόης, ¿στρωμένοι μέ πετραδάκια, καί άνεπνεον 
τήν ευωδίαν τών άνθέων, καί έβλεπον τήν πρασι
νάδα των δένδρων, καί ήκουον τό αεράκι -τό όποιον 
¿μουρμούριζε διά μέσου των φύλλων. . .

’Επλησίαζαν δύο μήνες όφ’ ότου·ήλθαν ’ ώ ! 
πώς ήλλαξαν τά πράγματα! ήσαν μελαγχολικά' 
λυπημένα' πρό πάντων διότι ή Σμαράγδα άπό 
τίνος τά παρετηρει μέ έντελή αδιαφορίαν. Μίαν 
ήμέραν μάλιστα τοΐς εφάνη ότι τό βλέμμα της 
εξέφραζε περιφρόνησιν πρός αυτά 5

Περιφρόνησιν!
Ά λ λ ’ είνε αδύνατον νά φαντασθή κανείς, τον 

πόνον, τήν αγωνίαν των, όταν ή μήτηρ τής Σμά- 
ράγδας παρατηρήσασα αυτά μίαν ήμέραν τη ειπε.

— Σμαράγδα! τ'ο απόγευμα θά πάμε νά σοΰ 
παραγγείλω υποδήματα.

Καί ή Σμαράγδα ηύχαριστήθη! καί ή Σμα
ράγδα κατέδη εις τήν αύλήν τρέχουσα τό σόνη- 
Οές της χαρούμενον τρέξιμον, τό διακοπτόμενον 
άπό ανασκίρτημα, καί τό είπε καί εις τήν υπη
ρέτριαν I . . .

— Τριανταφυλλιά, τής ειπε, τό απόγευμα μοΰ 
είπεν ή μαμά θά παμε να μού παραγγείλη κα ι
νούργια  υποδήματα.

Έχεΐνο τό κα ινο ύρ γ ια  τοΐς έφάνη ώς μα
χαιριά’ άν τά Ικοπτεν ό υποδηματοποιός μέ τήν 
κοπτεράν του φ α λ τσ έ τα  όταν τά κατεσκεύαζε 
δέν θά έπόνουν τόσον.

Άπό τήν στιγμήν ¿κείνην 8λα πλέον τοΐς 
έφαίνοντο μαύρα. "Οταν τό απόγευμα ήναγκα- 
σθησαν νά καταόοϋν μέχρι τής άμάξης ¿νόμισαν 
ότι θά ξεψυχήσουν εις τόν δρόμον’ πώς τοΐς είχε 
φανή τήν πρώτην φοράν ή άμαξα όταν ήρχοντο 
άπό τό ΰποδηματοποιεΐον καί πώς τόρα δτε ¿πή
γαιναν! . . .  Ιτρεμον όταν κατέβησαν εις τό ύπο- 
δηματοποιεϊον, όταν εξέβαλε τό εν ό υποδημα
τοποιός κ ’ ¿πήρε μέτρον. Τότε έστρεψαν καί 
παρετήρησαν τριγύρω των’ νά, εκεί ήτο τό υά
λωμα, εις ¿κείνην τήν θέσιν ήσαν άλλοτε', και 
ένεθυμή&ησαν τά φλογερά βλέμματα των παιδιών, 
τά επιφωνήματα τοΰ θαυμασμού, τα μειδιάματα 
τής αγάπης' καί ένεθυ'μήθησαν προ πάντων τό 
περιπαθέστατον βλέμμα τοϋ μικρού Ιχείνόυ κορα
σιού, τό όποιον εσυρεν άπό τήν χεΐρα ή πτωχή 
του μήτηρ, κΊκεΐνο έστρεφε καί τα Ιδλεπε, και 
τά έβλεπε. . .  Ά ! χαί τόρα!

Τόσον ειχον βυθισθή εις τάς σκέψεις ταύτας 
ώστε δέν Ινόησαν οτι ή Σμαράγδα τα έφόρεσεν, 
ότι άνέβη μέ τήν μητέρα της εις τήν άμαξαν 
καί οτι έπέστρεψαν εις τήν οικίαν·

Μετ’ όλίγας ήμέρας μετέβησαν καί πάλιν εις 
τό ΰποδηματοποιεΐον ή Σμαράγδα ¿φόρεσε τα 
καινούργια, τά άλλα, τά ευτυχή υποδήματα, αύτα 
δέ τά έπήρεν ό ύποδηματοποιός καί τά έτΰλιξεν 
εις μίαν εφημερίδα.

‘Ως σάβανου νεκρικόν τοΐς έφάνη ή έφημερίς 
εκείνη!

"Οταν ϊφθασαν είς τήν οικίαν, ή Σμαράγδα 
τά Ιδωκεν είς τήν υπηρέτριαν, ή όποια τα έρρι- 
ψεν εις μίαν γωνίαν. Ή  Σμαράγδα κάτω έτρεχε, 
έσκίρτα, έπέτα, ευτυχής!

"Ω! τετέλεσται πλέον ! ¿τελείωσαν αί καλαί 
των ήμέράΐ’ τόρα μόνον κακομοιριά καί δυστυχία’ 
ποτέ πλέον δέν θά αισθανθούν τήν χλιαρόν, τήν 
απαλήν θερμότητα των μικρών ¿κείνων ποδων 
τι θά τά κάμουν τόρα; ποιος είξεύρει! τι δέν 
τούς κάμνουν τους δυστυχείς; θά τά’πιτάξουν ίσως 
είς κανέν υπόγειον κ έκεΐ είς τά σκοτεινά θα 
περάσουν περιορονημένα τάς μαυρας ήμέρας 
αί όποΐαι τοΐς μένουν ακόμη’ Ιτρεμον από τόν 
φόβον των' ή καρδία των έκτύπα ώσάν ώρολόγι 
τίκ τάκ, τίκ τάχ!
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’Αλλά τί συνίβαινε ¿κείνην τήν ήμέραν είς τήν 
οικία·; καί έγίνετο τόση κίνησις; Είχαν πλύσιν.

Συνήθως ήρχετο κ ’ έπλυνε μία πτωχή γυναίκα, 
ή όποία άλλοτε ήτο υπηρέτρια «ίς τήν οικίαν τής 
κυρίας, 'όταν ακόμη ή κυρία ήτο κόρη καί έμενε 
μετά τής' μητρός της’ ή υπηρέτρια των εκείνη 
έπειτα ύπανδρεΰθη ενα Ιργάτην τοϋ πυριτιδοποι
είου, τό όποιον, ώς είξεύρετε, είνε ολίγον έξω άπό 
τάς Αθήνας' έζη ευτυχής μέτόν άνδρα της' άλλά 
μίαν τρομερόν ήμέραν, έπηρε' φωτιά το μπαρούτι 
καί άνετίναξέν αυτόν καί άλλους έργάτας είς τόν 
αέρα' ή ταλαίπωρος! ουτε τά σκορπισμένα κομ- 
μάτιά του δέν είμχόρεσε νά συμμαζεύση, ούτε 
κηδείαν νά τού κάμη ! Καί έμεινε χήρα, μέ τό 
ορφανό της τό κορίτσι!,. Ή  παλαιά της κυρία τήν 
έπροσκαλει να πλύνη διά νά λαμβάνη αφορμήν- 
νά της δίδη μερικά λεπτά.

Ή  μικράτης κόρη ώνομάζετο Άνθοϋλα' εΐχε 
τήν αυτήν ήλικίαν μέ τήν Σμαράγδαν ήτο ώραΐον 
χοράσιον με μεγάλους μεγάλους καταστανους ο
φθαλμούς, οί όποιοι είχον πολλήν Ικφρασιν, καί 
οί όποιοι σέ συνεκίνουν όταν προσηλοΰντο επάνω 
σου ώς να ήθελαν να σου είποδν κάτι τ ι’ είχε 
καί ώραιαν φυσιογνωμίαν, ήτις έφαίνετο περισσό
τερον άκόμη συμπαθητιχή μέσα είς τά μαύρα πα- 
ληόρρουχα τής όρφανίας τά όποία ¿φόρει' είςτοίις 
πόδαςτης είχεν Ιν ζεύγος υποδημάτων, παλαιών, 
μεγάλων, τρυπημένων.

Ή  Σμαράγδα παρετήρησε τήν Άνθουλα·;· 
καί τό βλέμμα της Ιμεινεν εις τούς πόδας της’ 
έγεινε σκεπτική' τό πρόσωπόν της έσκέπασεν έλα- 
φρά μελαγχολία' έπειτα έξαφνα έξήστραψαν οί 
οφθαλμοί της καί έτρεξε πρός τήν μητέρα της.

Τής εψιθύρισεν εις τό οίις έρυθριώσα μερικάς 
λέξεις, όίπτουσα κάποτε εκφραστικά βλέμματα 
πρός τό μέρος τής Άνθούλας· ή μήτηρ της αντί 
άλλης άπαντήσεως τήν έπήρεν είς τήν αγκάλην 
της καί τήν ¿φίλησε θερμά, θερμά' ή Σμαράγδα 
τότε έτρεξεν, επήρε τά παλαιά υποδήματα, καί 
τά έφερε πρός τήν Άνθοϋλαν.

Ή  Άνθούλα ήρώτησε μέ τό βλέμμα της τήν 
μητέρα της· εκείνη ένευσε νά τά δεχθή, καί τά 
έλαδεν έπειτα προσήλωσεν ¿πάνω είς αΰτά τους 
μεγάλους οφθαλμούς της, οί όποιοι έφάνησαν έξα
φνα ώς νά έξέφραζον Ικπληξίν τίνα πολύ εύχά- 
ριστον, καί νά έπλημμύρουν αίφνης άπό συγκί- 
νησιν, καί Ιτρεξε πρός τήν μητέρα της.

—  Μητέρα. . .  τό ξέρεις ; . . .
—  Τί νά ξέρω ;
—  Ε!ν’ «κείνα.. .
—  Ποιά ¿κείνα;

— Έ κεΐνα! πού είδα τότε . . .  ¿κείνην τήν 
ήμέραν. . .  και σου έλεγα ’ς τό δρόμο! . . .

Τά υποδήματα έρρίγησαν άπό ήδονήν άμα ή- 
κουσαν τάς λέξεις ¿κείνας,- άμα είδον τό βλέμμα 
Ικεΐνο τό όποιον τοΐς Ινθϋμισε τό φλογερόν, τό 
πλήρες αγάπης βλέμμα τής πτωχής κόρης.

νΩΙ τ ’ άνεγνώρισε, καί παλαιά άκόμη καί 
τριμμένα, όπως ή καρδία ή όποία αγαπά ανα
γνωρίζει τόν φίλον καί άν έγήρασε καί άν ¿δυσ
τύχησε. Τίκαλό κορίτσι! τοΐς ήρχετο νά όρμή- 
σουν τό ένα άπό τήν δεξιάν παρειάν της τό άλλο 
άπό τήν άριστεράν, καί νά τήν φιλήσουν, νά τήν 
φιλήσουν!

’ Ησθάνοντο τήν βαθεΐαν συγκίνησιν τήν όποία·; 
αισθάνεται άνθρωπος, δ όποιος κατεδικάσθη είς 
θάνατον καί έξαφνα τοϋ χαρίζεται ή ζωή.

Λοιπόν τά ήγάπων άκόμη; Είμπορούσαν άχόμη 
νά ζήσουν;

Τά υποδήματα άπό τάς συγκινήσεις των δέν 
εΐρον καιρόν νά παρατηρήσουν τά πτωχικά φορέ
ματα τής Άνθούλας καί τής μητρός της. Αλλ 
όταν τό έσπέρας ειδον τό πενιχρόν δωμάτιόν των, 
όπου ώς μόνα έπιπλα ϋπήρχον Ιν μόνον στρώμα 
επί ξύλινων ποδών καί εν παλαιόν τραπέζιον, 
καί δύο άχύριναι χαλασμέναι καθέκλαΐ, τότε 
δυσηρεστήΟησαν.

Τ ί; έως εδώ κατήντησαν; Αύτά ήσαν συνει- 
θισμένα νά πατοδν είς τάπητας, είς μάρμαρα, χαί 
τόρα τά έφεραν νά πατούν είς τοιαϋτα σανίδια, 
είς τοιοΟτον χώμα;

Διά περιφρόνησιν τά έφερον εκεί,ή διά τιμωρίαν;
Κρίμα! μέσα από τό σκοτάδι των ενόμισαν 

οτι διέκριναν ολίγον γαλανόν ουρανόν, καί τόρα 
δ ουρανός των έγίνετο σκοτεινός, κατάμαυροςάπό 
σύννεφα! .

Τοιαύτη ζωή, ταπεινή καί περιφρονημένη, 
τοιαϋτη καθημερινή συντροφιά μέ ράκη καί εμβα- 
λώματα καί κομμάτια ξηρού ψωμιού, ήτο χειρο- 
τέρα άπό τόν θάνατον!

ΤΗσαν δυστυχή,αιωνίως δυστυχή. Έτελείωσε!
Ά λλα  πριν ακόμη τελειώσουν καλά καλά 

αΰτάς τάς μελαγχολικάς σκέψεις των, ή Άνθοδ- 
λα εζήτησεν άπό τήν γειτόνισσαν όλίγην βαφήν 
και τά έβαψε, καί τά ΰάλισε, κ’ έλαμπαν σαν 
καθρεπτάκια.

* Η πρώτη αυτή υποδοχή δέν τά δυσηρέστησεν. 
Έπειτα ό θυμός των ήρχισε νά περνδ γρήγορα 
βπως όλων των όξυθύμων. « Στάσου νά ίδοΰμε », 
είπαν, εννόησαν ότι έφέρθησαν ώς φαντασμένα, 
ώς ξιππασμένα, καί ήρχισαν νά παρατηρούν μέ 
διαφορετικήν δψιν τά πράγματα.
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Δ έν ήτο δά  κ α ί τόσον άσχημη ή  τύχ η  τω ν  i
Και πρώτον, ποία διαφορά μετάξι) τί ς̂ αγάπης

τ ή ς  Σ μ α ρ ά γ δ α ς  κ α ί  τ η ς  Ά ν θ ο ύ λ α ς !

'I I  Σμαράγδα τα είχεν αγαπήσει, ώς κάτι τ! . 
καινούργιου, ώς άπλούν στολίδι των ποδών της, 
Οπως είχεν αγαπήσει ολα τα προ αυτών καινούρ
για υποδήματά της και όπως ήγάπησε καί θ’ 
άγαπήση ολα τά κατόπιν αυτών.

Έ ν φ  ή ΆνΘοΰλα είχεν αγαπήσει αύτά καί 
μόνα" αύτά ήσ*ν τα μόνα'όποδήματβ τα όποια 
έπόθησεν εις την ζωήν της· καί τήν στιγμήν κατά 
τήν οποίαν ή Σμαράγδα t i  έδιωχνεν άπό μακράν 
της, ή ΆνΘοΰλα τοϊς ήνοιγε τήν αγκάλην της.

Αλήθεια! αύτά είχαν πάρει πλέον τήν άπό- 
φασιν οτιήσαν άχρηστα, καίτόρα εγειναν χρή
σιμα’ ή ΆνΒοϋλα έγένετο αιτία νά έκτελέσουν 
ακόμη τόν προορισμόν των εις τόν κόσμον.

Δεν έχρεώστουν λοιπόν δι’ αύτό όλίγην ευ
γνωμοσύνην εις τήν ΆνΘοΰλαν;

Ναί, τό δωμάτιον εκεΤνο ήτο πτωχικόν άλλ 
αύτά δεν τα ΰάλιζον κάθε. πρωί αΐ χονδραί 
χεΤρες καμμιας ύπηρετρίας, άλλ’ αί τρυφεροί 
χεΐρες τής Άνθούλας, αί ίπο’ίαι Ιφαίνοντο ώς 
νά τά έθώπευον.

Καί οι μεγάλοι καστανοί εκείνοι οφθαλμοί της 
οί όποιοι έξέφραζον απερίγραπτου αγάπην, βα- 
θυτάτην στοργήν, πόσον παράδοξον καί γλυκυτά- 
την συγκίνησιν τοΤς έπροξένδυν! Ποτέ,' ποτέ δεν 
είχαν αίσθανθή τοιοίΗον αίσθημαΙ

Καί τό έσπερος, εν ώ εκοιμάτο ή ΆνΘοΰλα 
καί αύτά έμενον εις τίνα γωνίαν τοΰ δωματίου, 
μολονότι ήσαν ακίνητα εί; τήν. θέσιν των, διατί 
ένόμιζον 'ότι άνέδαινον άπό τό έδαφος καί έπέτων, 
καί περιεστρέφοντο πέριξ τής ώραίας κεφαλής 
τής Άνθούλας, ήτις άκουμδούσεν έπί τοΰ προσκε- 
φαλαίοιι ; Ω ! Διότι ή καλή κόρη τά εδλεπεν εκεί 
πλησίον της, τά ώνειρεύετο καί εις τον ΰπνον τηςΙ

ΠοΤος νά το έλεγε ποτέ ότι ΰστιρα άπό τήν 
μαόρην εκείνην απελπισίαν, ήτο δυνατόν να αί- 
σθανθώσι τόσην ευτυχίαν; Ούτε ενθυμούντο πλέον 
τό παρελθόν των μεγαλείου;

Πόσον ώραίον πράγμα είνε ή. αγάπη!
Ά λλα  εις τον κόσμον τούτον ολα γηράσκουν, 

ακόμη καί τά υποδήματα· είχαν γηράσει πλέον’ 
καί επειδή δέν είχαν δόντια νά τοΤς πέσουν, το7ς 
έπεσαν τα καψούλια των' έκουράζοντο, δέν εΐμ- 
πόρουν πλέον, όπως άλλοτε νά τρέχουν, νά πη
δούν σερπετά, σερπετά' μίαν ήμέραν μάλιστα’ή- 
σθένησαν' δέν ήμπόρουν βήμα.νά κάμουν' ή 
ΆνΘοΰλα έτρόμαξε καί έτρεξεν εις τόν ιατρόν,

δηλαδή τόν Ιμ δ α λω μ α τή ν  * ό  ια τρός τ ά  ίάτρευσε
και έσηκώθησαν πάλιν εις το πόδι« των' μετ’ ο
λίγον καιρόν 'ήσθένησαν βαρέως. καί έπεσαν «ΐς 
το κρεβδάτΓ ό ιατρός τοΤς έκαμε τπουδαίαν έγ- 
χείρησίν και μόλις τά έπρόφθασεν άλλ’ έφερον 
τά’ σημεία τής άσθενείας των- ·ή Άνθούλα ήτο 
όλο καρδιοχτύπι’ νά έδλέπετε πώς τά εχρόσεχε! 
άλλ ’ ήσθένησαν κάΐ μίαν ακόμη φοράν, καί όταν 
εφώναξαν τον ιατρόν, ούτος εΤπεν δτι ή ιατρική τ·υ 
δέν είμπορει νά κατορθώση τίποτε, ότι δέν υπάρ
χει καμμία έλπίς, καί οτι ό άρρωστος θ απο- 
θάνη.

— Άπό τί; ήρώτησε μέ δάκρυα ή ’Ανθοΰλα.
— Άπό γηρατεϊα, κοριτσάκι μου.
Πραγματικώς ούτε έως τό εσπέρας δέν ¿βά

σταξαν τά υποδήματα’ ήρχισαν νά ψυχορραγούν' 
άλλ’ έν ω έψυχορράγουν είχαν τό βλέμμα των 
προσηλωμένο;) πλήρες άνεκφράστου ευγνωμοσύνης 
εις τους. οφθαλμούς τής καλής κόρης, ήτις τά 
έκαμε τόσον ευτυχή, ήτις όχι μόνον τά ήγάπησεν, 
αλλά τα έκαμε καί . αύτά νά άγαπήσωσι, τό 
όποιον είνε πολύ μεγαλειτίρα εύτυχία. ..

Περί τήν τέταρτη-) ώραν. μετά μεσημβρίαν 
άπέθαναν.

Ή  ΆνΘοΰλα, ή όποία έφριττε μόνον, συλλο- 
γίζομένη οτι ήτο δυνατόν νά τά ρίψη εις τό κάρ- 
ρον τού σκουπιδα ώς ψόφιο γατοΰδι, Ιπήγεν εις 

. τήν γωνίαν εκείνην, έγονάτισεν, έσκαψε μέ τά χε
ράκια της,'τάΙκλαυσε, καί. . . ,

— Τά έθαψε! είπον τά δύο παιδια συγκεκινη- 
μένα τά όποια Ιως τότε δέν είχαν προφέρει λέξιν.

—  Καί τόρα τί άπέγεινε τό κορίτσι, εκείνο;
— Είνε 'ς τό ορφανοτροφείο . .  . άπέθανεν ή 

μητέρα το υ .. .
 Τό κακόμοιρο.ί

■ ·» * *-

Είπαν τά παιδία καί επέστρεψαν αργά, άργά 
εις τό κηπάριόν'των. Χωρίς δένα.είπωσι λέξιν, 
ώς νά συννενοήθησαν μόνον. μέ τό βλέμμα των, 
Ιλαβον μέ προσοχήν τά ϋποδημάτια καί τά έθα
ψαν εις τό πρώτον των μνήμα, εις τήν άκραν 
τοΰ κηπαρίου των. .

Ευωδιάζει ή μικρά εκείνη γωνία· καί τά άνθη 
εκείνα- όπως τά φυτευόμενα επι των τάφων προσ
φιλών καί πολυθρηνήτων υπάρξεων, διαχέουσι 
μέ τό άρωμά των τήν Ινθύμησιν, σκορπίζουσιν 
ευώδη τινά άνάμνησιν.

Τοιοΰτον τάφον ευρον τά ϋποδημάτια. Δέν τά 
¿λησμόνησαν. Καί νεκρά άκόμη είνε εύτυχήΙ 

Αιμ ϊλιο χ  Ειμαρμενοι

ΟΝΟΙ ΛΕΥΚΟΙ ΚΑΙ 
Γ κά  άρ γκα  αρ γκά ρ ! Οί μικροί λευκοί 

όνοι φοροΟντες τήν σ έλλα ν  των καί τά κόκκινα 
των χαλινάρια περιμένουσιν εις τάς θύρας τοΰ 
χαρεμιού^ τάς εύγενεΤς χανούμ ισας* νά 
καταδεχθοδν νά τούς άναβοΰν.·

1 Χαρέμιον ιΓν* ή ιδιαιτέρα κατοικία των γυναικών 
των ’Οθωμανών, αί ίπο ΐα ι δέν κατοικούν μαζί μέ τοΰ« 
άνδρα«: γυναικωνίτη«, 2 χανούμ=γυ>ή ¿θωμανΐ«.

ΟΝΗΛΑΤΑΙ ΜΑΥΡΟΙ
Ό  λευκός όνος είνε χαριέστατος καί κομψό

τατος. Διά τούτο καί αί ώραΐαι κύριοι καί κόραι 
τής Αίγυπτου καί οί σοδαροί έφέντηδες καίοί 
νεαροί μπέηδες προθύμως κάμνουν τόν περί
πατόν των επ ’ αυτού είς Σούμπρας τό όποιον 
εΤνε σάν νά λέγωμεν τά Πατήσια τοΰ Καΐρου: 
έπειτα είνε ήμερος, ευπειθέστατος ό λευκός 
όνος. Μόλις τόν κτυπήσρς Ιτσι δά, μ’ ένα ξυ-
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λαράκι καί τρέχει.. . .  τρέχει.. . .  μιά χαρά!
'Εκάστην παρασκευήν (ή παρασκευή είνε ή κυ- 

ριαχή των μουσουλμάνων) οί λευκοί όνοι ενοικι
άζονται άκριβώτερα. 'Ο έσ εκ τσ ή ς1 φροντίζει 
τήν ήμέραν εκείνην νά κερδίση οσον τό δυνατόν 
περισσότερα από τό τρίχωμα του όνου του, καί 
τά στολίδια της σέλλας του. "Οσον καλλίτερο·» 
περιποιημενος είνε ο όνος, τόσον τό μίσθωμά του 
είνε μεγαλείτερον.

Παρατηρήσατε την εικόνα- παριστάνει ανοι
κτήν την Ούραν ένός χαρεμιού- από τήν όδδν 
διέρχονται πολλοί. Αί φελλάχαι® «ηχόνουνέπί 
τής κεφαλής των τό ζυμάρι τδ ¿ποιον πηγαίνουν 
νά ψήσουν εις τόν φούρνον, οί καμηληλάται 
(κατά τό ονηλάται), επειδή ώς είπομεν τήν πα
ρασκευήν είνε Ιορτή καί δέν εργάζονται, καμα
ράνουν επί τής υψηλής καμπούρας τών καμήλων 
των, καί αί χανούμισαι καταβαίνουν τήν κλίμακα 
τοΟ χαρεμίου φοροΰσκι ενδύματα άξια .των 
ώραίων όνων των: μεγάλον φερετζέ,® κόκκινον 
σαλβάρι,* καί άσπρον γιασμάκι*.

Ό  μαύρος ό όποιος βαδίζει εμπρός, βοηθεϊ 
τάς κυρίας νά καθήσωσιν έπϊ τής σέλλας, 
πράγμα τδ όποιον δεν εινε είκολον, ίνεκα τού 
μανδόου καί του καλύμματος, τού προσώπου, τα 
όποια τάς ενοχλούν. Τέλος πάντων, καταιβάζει 
μίαν μέ τήν παλάμην του εις τά νώτα του ίνου 
καί ουτος αρχίζει νά τρέχη.

Τί δέν υποφέρει ό καϋμένος ό μαύρος ό 
όδηγδν τάς κυρίας χανοΰμισας εΐς τον επί όνου

Β Ρ Ε Χ Ε Ι  Β Ρ Ε Χ Ε Ι

Ή  Γαρυφαλιά έσηκώθη από τδ γλυκοχάραγμα, 
— τό όποιον βεβαίως οί μικροί μας αναγνώστέα 
δέν βλέπουν ποτέ διότι τοιαύτην ώραν κοιμώνΐαι 
γλυκά, γλυκά, — άλλα διά μίαν κόρην των 
αγρών ό ίίπνος είνε πολυτέλεια. Πρέπει ν ’ άλ- 
μέξγι τάς αγελάδας, νά κάμη αφρόγαλα, καί νά 
ΰπάγη τήν. αγέλην εΐς τήν βοσκήν. 'Η  Γαρυ- 
φαλιά κάμνει πολλάς εργασίας μολονότι εινε 
μόλις δεκατριών ετών, Τό θέρος διπλασιάζει τάς 

. δυνάμεις της1 εΐξέόρει ότι οί γονεΤς της είνε 
πολύ πτωχοί, οτι ή εσοδεία ήτον άσχημη «ΰτό

1 όνηλάτηζ.
* φ ελλ ίχ α ι καλούνται α ί μαδραι Αιγύπτιας.
9 μανδύα? μέ τ ίν  όποιον «εκτυλίσσοντα ι α ί δβω* 

μαν($ε<-
* sISos jäpaxlou πλατέος.
5 λτυχό? πέπλος μέ τόν όποΤον χαλύατοντι τό πρότω- 

πόν των διό v i  μή  φαίνεται.

τούτον περίπατον Ιως δτου νά φθάσουν εις Σούμ- 
πρα;. . . ’Αλλοτε πρέπει νά κτυπα τόν όνον μιας 
χανοΰμισας, άλλοτε νά τόν σταματά, άλλοτε 
πρέπει νά σταθή νά αγοράση £ν σεκέρ® μιας 
άλλης, ή νά δώση νερδν νά πίη εΐς άλλην ό 
δυστυχής ιδρώνει αίμα έως ότου να χατορθώση 
όλοι οί δνοι του μέ τάς επ’ αυτών κυρίας νά 
προχωρώσιν έν τάξει. Αί πλευστοί δθωμανίδες 
¿μοιάζουν μέ παιδία... κακοαναθρεμμένα. Αμα 
Ιξέλθουν άπό τον γυναικωνίτην, οπού είνε κατά- 
κλειστοι, επιθυμούν χίλια πράγματα, καί δέν 
ήσυχάζουν αν δέν αποκτήσουν ο,τι επιθυμούν, 
δηλαδή: γλύκισμα, ζαχαρωτόν,.ποτήριον νερού, 
ή σιγάρον, διότι πίνουσι καί καπνόν αύταί αί 
χυρίαι. Δεν ακούεις τίποτε άλλο χαρά το δνομα 
τού δυστυχούς μαύρου, τον όποιον φωνάζουν 
συγχρόνως αί τέσσαρες ή πέντε γυναίκες τάς 
όποιας όδηγεί:—’Αλή! άνοιξέ μου τήν όμβρέλλα 
μου!—Ά λή ! πάρε τό παπούτσι μου!_  Ά λ ή ! 
χτύπα τό γαίδαρό μου ! — Ά λή  I. τήν βαντάλια 
μου!—Ά λ ή ! έχω μια πείνα! άγόρασέ μου ενα 
σιμίτιί’ —Ά λ ή ! διψώ! άγόρασέ μου ένα σερ
μπέτι!—Ά λ ή ! τόν καθρέφτη μου!—'Ά λή! τό 
γιασμάκι μου θά φύγη! — Ά λ ή ! ή σέλλα μου 
αναποδογυρίζεται. . .  θά πέσω!. . .

Ό  ’Αλής τρέχει άπό τήν μίαν εις τήν άλλην, 
καί τό Ισπέρας εινε πολύ περισσότερον κουρα
σμένος παρά ό όνος του- διότι εις τήν Αίγυπτον 
άθλιώτερος καί άξιολυπητότερος είνε ό μαύρος 
ονηλάτης παρά ό λευκός όνος.

1 *-■     *  *

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΑ
τό έτος, καί ότι ό ιδιοκτήτης τής μικράς των 
έπαύλεως, πλούσιος έμπορος ζώων, τοϊς έμή- 
νυσεν ότι, £ν τό ένοίκιον τό όποιον δέν έπλήρωσαν 
εγκαίρως, δέν τό πληρώσωσιν έως τόν Ιανουάριον, 
ή οικογένεια τής Γαρυφάλιας θά διωχθή άπό τήν 
κατοικίαν της. Η - δυστυχής κόρη άπό τόσον 
μικρά εμδήκεν εΐς τά βάσανα τής πτωχΐας, 
καί καταλυπημένη όδηγεΤ «ά πρόβατά της νά 
βοσκήσουν τό χόρτον.τής πεδιάδος, ενώ ό ήλιος 
φαίνεται εΐς τόν ορίζοντα:

Ή  Γαρυφαλιά πλέκει μαλλίνας κάλτσας διά 
τον μικρότερόν της αδελφόν, ένφ προσέχει τήν 
αγέλην της, ήτις. εινε μέν διεσκορπισμενη εΐς 
τήν πεδιάδα, άλλ1 είνε έτοιμος νά μαζευθή άμα 
φωνάξη ή μικρά της βοσκοποδλα.

• ζαχαρωτόν.
1 κουλούρα.
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"Εξαφνα μαύρα σύννεφα σκοτίζουσι τόν ουρα
νόν, καί βροχή τρομερά ήρχισε νά πιπτη εΐς τήν 
πεδιάδα. Ή  μικρά Γαρυφαλιά, φωνάζει τά πρό
βατά της, λαμβάνει εΐς τάς χεΤράς της τά μικρό
τερα άρνία, καί καταφεύγει κάτω άπό !ν  δένδρον 
δίχως φύλλα.

Βρέχει, βρέχει, βοοχοποΰλα,
Μίζωξε τ ’ άρνάχια σου.

Μια βροντώδης φωνή ακούεται νά τραγωδή τό 
τραγουδάκι τούτο, καί σχεδόν αμέσως εμφανί
ζεται εΐς τήν καμπήν τής έδοΟ χωρικός τις έφιπ
πος, εμπρός άπό τόν οποίον προχωρεί πολυάριθμος 
αγέλη.

— Α ί μικρή! ειπεν ό άνθρωποςοδτος διακόψας 
τό ασμά του καί σταθείς εμπρός εΐς τήν Γαρυ- 
ιφαλιάν, δέν ξέρεις ότι άν αυτή ή βροχή βαστάξη 
ακόμη πώς θα γείνετε μουσκίδι σύ καί τά πρό
βατά σου;

—Το ξεΰρω, καλέ μου άνθρωπε- άλλά τό' 
σπήτί μας είνε μακρυά, κ«ί τά κακομοίρα τ’ άρ- 

' νάκια μου δέν έχουν δύναμιν νά περιπατήσουν 
μέ τέτοια βροχή.

— Ποΰ κάθεσαι, μικρή;
— Κάτω εκεζ ’πίσω άπό ’κείνο τό δψωμα εΐς 

τό κτήμα τού κύρ Ά ντώνη.
Ο χωρικός παρατηρεί καλά τήν Γαρυφαλιά- 

τό δυστυχές κοράσιον είνε καταβεβρεγμένον καί 
τρέμει, τά πρόβατά της συναθροίζονται τριγύρω, 
της βελάζοντα. Ό  χωρικός φαίνεται συγκεκινη- 
μένος  ̂άπό τόν τρόπον τής μικράς Γαρυφαλιας, 
ήτις, ένφ κρυόνει τόσον, οϋτε παράπονον καν'δέν 
εκστομίζει.

Ελα, τη λέγει, ανέβα επάνω εΐς τό γάίδα- 
ρέλο̂  σύ, τά άρνιά θά τά βάλωμε μέσα εΐς. τά 
καλαθια πού εινε κρεμασμένα άπ’ εδώ καί άπ’ 
έκεΤ 'ς  τό σαμάρι.
ίτί^Τάς λέξεις ταότας Χέγων ό χωρικός κατα- 
βαίνει άπό τον ίππον του, αναβιβάζει τήν Γαρυ- 
φαλιαν «πι μικρού όνου, σκεπάζει μέ τόν χονδρόν 
του μανδύαν τούς ώμους τού κορασιού, καί δρόμον !

Εξακολουθεί νά βρέχη. 'Η  Γαρυφαλιά προ- 
φυλαχθεΐσα άπό τήν βροχήν, άνέλαβε πάλιν τήν 
ευθυμίαν της. Εΐς τόν δρόμον ¡ένφ πηγαίνουν 
άπαντα εις τάς ερωτήσεις τάς οποίας τη κάμνει 
ό καλός εκείνος άνθρωπος.

—Τί τά θέλεις! είπεν ή Γαρυφαλιά έχί 
τέλους- εινε τόρα κάμποσος καιρός πού όλα 
ανάποδα  ̂μας έρχονται- καί ή αναποδιά δέν παύει 
'όπως καί ή βροχή τόρα αυτή εδώ. Ό  Θεός όμως 
θά μάς λυπηθη, δέν είν έτσι, κύριε; ύστερα άπό 
^  βρ°λή ή καλοκαιριά.

Ό  χωρικός δέν αποκρίνεται, καί φαίνεται 
βυθισμένος εΐς σκέψεις.

Φθάνουν είς τήν έπαυλιν. Είνε δέ αύτή εν 
παληόσπητο όπου δ άνεμος εμβαίνει άπδ ολας 
τάς χαραμάδας των θυρών, καί ή βροχή στάζει 
από τήν οροφήν.

ν® «αίυυατήιτη ή βροχή, έρχεσαι μέσα. 
νά πιής.Ινα κρασάκι, τώ λέγει μέ χάριν ή Γα- 
ρυφαλια πηδώσα από τόν όνον της.

— Ευχαρίστως μικρούλα μου, έρχομαι, πρός 
χάριν σου.

Ή  Γαρυφαλιά τρέχει νά.πληροφορήση τήν μη
τέρα της. Όταν αυτή.έρχεται·8ι.ά.νά.ΰποδεχθή 
τόν ξένον όπισθοδρομέΐ:-' δύο', βήματα ■ βλέΛουσα- . 
.«ϋτόν. Λ; . ■' i 7τ, j

— Ό κύρ Άντώνης! φωνάζει ¿yptgitov -■
— Ό  νοικοκύρης! φωνάζει κατατρ^μα-ρμένφν 

τό μικρότερόν άγόρι, κρυπτόμενον μέσα είς τάς: 
πτυχάς τής Ισθήτος τής μητρός τβυ.

— Πώς; είπεν ή κόρη, σύ ε ίσα ι!..,.
Η Γαρυφαλιά σταματά καί τό βλέμμα της 

άποτελειόνει τήν ερώτησιν, ώσάν νά έλεγεr «σύ 
είσαι ό κακός άνθρωπος που θέλει νά μάς 
διώξη; »

Ό  Άντώνης έμβαίνει είς τό μοναδικόν δωμά- 
τΐον, τδ οποίον ύπήρχεν έκεί, κάθηται μέ όλην 
του τήν ήσυχίαν, καί εξάγει τήν πίπαν του τήν 
οποίαν γεμίζει καπνόν.

— Ναί, εγώ είμαι ό νοικοκύρης, μικρά, απο
κρίνεται, αφ' ου παρετήρησε πονηρώς τά κατα
τρομαγμένα παιδία. Καί δεν έρχομαι νά σάς 
ζητήσω χρήματα, μή φοδείσθε ! .  . . Γαρυφαλιά, 
δός μου ένα ποτηράκι κρασί καί σύ, χυρά Γιάν- 
ναινα, άφησε χεια αύτή τήν τρομάρα σου πού μέ 
προσβάλλει.. .  Έ χεις μία κόρη πού αξίζει θη
σαυρό, επανέλαβεν δ χωρικός μετά τινα μικράν 
σιωπήν. Είνε καλή, έργατική, θέλω νά. τήν 
ευχαριστήσω. Τό νοίκι Οά μου τό δώσετε τήν 
άλλην χρονιά, υστέρα άπδ τδ θέρος.

—Ά  κύρ Άντώνη!
'Η  άγαθή χωρική, ή Γαρυφαλιά καί οί 

αδελφοί της, ώρμησαν^πρός τόν έμπορον των 
ζιμων 8πως τοΰ σφίγξουν τήν χείρά του.

— Καί οχι μόνον αυτό, εξηκολούθησεν ό χω
ρικός, του όποιου ή καλωσύνη πήρε πλέον κατή- < 
φορο, άλλα θα διορθώσω καί τήν στέγη, καί θά 
στουμπώσω καί τάς θύρας- έπειτα θά πάρω καί 
τον δεύτερόν σου τόν υίδν νά μοδ φυλάγη τάς 
αγελάδας, μέ πενήντα δραχμάς τόν χρόνον. 
Δέχεσθε; .

—Τί καλός που είσαι, κυρ Άντώνη, τί καλδς
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πβΟ εΤβαιΙ είπε·» ή Γαρυφαλιά έχουσα τους 
οφθαλμούς γεμάτους άπο δάκρυα, άλλα δάκρυ«
χαρας.

— Φίληυε τήν μάνα σου, τήν αδελφή σου,
αγόρι μου, καί πάμε, είχε πρός τον αδελφόν 
της ό Ιδιοκτήτης, ό κύρ Άντώνης ό ίποίος άφ’ ου 
έπιεν ολίγον κρασί έσηκώθη διά ν’ άναβή πάλιν 
έπί τού ίππου του.

Ή  οικογένεια τον παρακολουθεί εύχαριστοδσ« 
αΰτον έως εις τό χατώφλιον.

Ή  βροχή Ιπαυσεν, ό ήλιος λάμπει επί τής 
βρεγμένης όδίΰ, ή .όποια στίλβει ώς καθρέπτης.

.. .Γ*.ν. *;2 .  : Γ _
...υ.υΟΑίΧφ, ΒΤΚΐ) .̂ οϊδ-Ι,ΤϊΛ,..

Ό  αδελφός τής Γάρυφαλιας κρατεί τόν χαλι
νόν του ίππου έπί του έποίου ό κυρ Άντώνης
άναδαίνει λεγων:

_  Γειά σας, όλοι σας, γειά σου, Γαρυφαλιά!
Βλέπεις πού είχες δίκαιον νά έλπιζης εις τον
Θεόν; ό Θεός δεν Ιγκαλείπει ποτέ τους καλούς 
ανθρώπους καί πρό πάντων τά καλά κοριτσάκια.

"Επειτα δεικνόων · τον γαλανόν ουρανόν, ό 
χωρικός προσθέτει:

 Τό είπες συ ή ίδια Γαρυφαλιά: ίΐστερ’ άπό
τήν βροχή ή κα λο κα ιρ ιά .

(Παράφρασι;) ΦιλΟΜΙΙΛΑ

Α Ι Φ Ν Ι Δ Ι Α  Α Λ Λ Α Γ Η  Τ Ο Υ  Κ Α Ι Ρ Ο Υ

yovki¡YSSi;. 
?ΚΤ:

AO0MMÍL·

Τήν στιγμήν αυτή* ή μαμά του λέγει μέ τίν νοΰν τηι είς τήν ofxíav:
. ΙΊ— ΤΙ xx ii ττοϊι ίχαμα χ’ έδωκα όμπρέλλα του Κωστάχ*] μουί íiv  vi t i  
προμάντευσα οτι í i  βρέξει i Τώρα δέν Si μου ¡3ρ*χΐ στί δρόμο τό χαϋμένοί
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Η Φ Υ Σ ΙΚ Η  Τ Ο Υ  ΠΑΠΠΟΥ

Τ Ο  ΘΕΡΜΟΜΕΤΕΟΝ

— Βάλε τό χονδρό σου φόρεμα τέρα που 0ά 
πας ’ς τό σχολεΤο, είπε μίαν πρωίαν ό πάπ- 
πος εις τον μικρόν Παυσανίαν είνε κρύο σήμερα.

—  Πώς τό ξεόρεις, παππού; ανέκραξε τό. 
χαιδίον. ’Εδώ μέσα είνε ζέστη, καί συ δέν 
εβγήκες άκόμη έξω.

— Πώς τό ξεόρω; ’ Ιδού χοίος μού τόείπε.
Τότε πλησιάσας εις τό παράθυρον, παρεμέ-

ρισε τό παραπέτασμα καί Ιδειξεν εις- τόν Παυ
σανίαν εν σανιδάχι τριών περίπου δακτύλων 
πλάτους, καί ολίγον μακρότερον από τήν χεϊρα 
ένός ανθρώπου, τό όποϊον ήτο κρεμασμένου Ιξω 
από τό ϋέλωμα του παραθύρου.

Τό σανιδάκι τοΟτο τό είχεν ιδεΤ πολλάκις ό 
Παυσανίας, άλλα ποτέ δεν έσκέφθη νά έρωτήσγι 
εις τί έχρησίμευεν.

Ο-πάππος μισοάνοιξε τό παράθυρον διά το3 
οποίου έμβήκε ψυχρόν ρεύμα άέρος, τό οποίον 
απέδειξε ότι-πραγματικώς ήτο ψύχος έξω, έχωσε 
τήν χεΐρά του εις τό άνοιγμα καί έξέκρέμασε τό 
περί ου ό λόγος σανιδάκι.

Τό έδωκεν εις τον Παυσανίαν να τό έξετάση.
Είς τό μέσον του σανιδιού ήτο προσηλωμένος 

μακρός καί στενός ύάλινος σωλήν, εις τό κάτω 
μέρος του οποίου έφαίνετο υγρόν, τι εχον τό 
χρώμα του αργύρου.

Κατά τό μήκος τού σωλήνος ήσαν χαραγμέ- 
ναι μικραί μαύροι γραμμαί.

Πολλοί έξ υμών βεβαίως ¿νοήσατε έκ τής 
περιγραφής ταύτης ότι πρόκειται περί θερμο
μέτρου.

Αύτό τό οποίον βλέπεις εις τό κάτω μέρος 
τού σωλήνος είπεν ό πάππος πρός τόν Παυσανίαν, 
είνε υδράργυρος.

Ό  ύδράργυρος είνε μέταλον. υγρόν, τό οποίον 
έχει τήν ιδιότητα νά συστέλλεται δηλαδή νά 
συμμαζεύεται εις τό ψύχος καί νά διαστέλλεται 
δηλαδή νά έξαπλόνεται εϊς τήν θερμότητα.

Όθεν από τόν πολύν ή ολίγον τόπον τόν 
όποιον καταλαμβάνει εντός τοϋ σωλήνος, δυνά- 
μεθα νά μετρήσωμεν τούς βαθμούς τής θερμο
κρασίας τόσον ακριβώς όσον μετροΰμεν τόν χρόνον 
με τό ώρολόγιον.

Θά εύχαρίστεισο αν έμάνθανες κατά ποίον 
τρόπον κατασκευάζονται τά θερμόμετρα;

—"Ω! πολύ, παππού.
— Άκουσε λοιπόν. ’Εντός ενός ΰαλίνου σω

λήνος θέτομεν ποσότητά τινα υδραργύρου ή καί

οινοπνεύματος, διότι καί τό οινόπνευμα, όπως ό 
υδράργυρος συστέλλεται εις τό ψύχος καί δια- ¡ 
στέλλεται εις τήν θερμότητα.
 ̂ "Επειτα βυθίζομεν αύτόν εντός αγγείου, |το 

οποίον είνε πλήρες άναλυομένου πάγου, καί σημει- 
όνομεν εν μηδενικόν έπί τού σωλήνος, είς τό 
σημεΐον είς τό ¿ποίον άνυψώθη τό περιεχόμενον 
ύγρόν. “Επειτα ξεσταίνομεν νερόν, μέχρις ότου 
άρχίση νά βράζη. Τήν στιγμήν εκείνην έκθέτομεν 
τόν σωλήνα είς τους ατμούς τούς οποίους παρά
γει τό ΰδωρ τούτο, καί σημειόνομεν καί πάλιν 

τό σημεΐον είς τό' όποΤον «στα
μάτησε τό ύγρόν. Διαιροΰμεν είς 
έκατόν ίσα μέρη τό διάστημα τό 
οποίον υπάρχει μεταξύ των δύο 
σημείων' έκαστον των εκατόν τού
των μερών είνε εις βαθμός.

Μετροΰμεν ακριβώς τούς βαθ
μούς τούτους, καί χαράττομεν 
κάτω άπό τό μηδενικόν σημεία, 
τά óxoíaj απέχουν άπ ’ άλλήλων 
όσον καί τά άλλα έκατόν.

Είνε οι βαθμοί τού ψύχους ο5- 
το(· άπεράνω του μηδενικού είνε 
οί βαθμοί τής θερμότητος. i

Εν ώ ό πάππος ώμίλει, οί 
οφθαλμοί τού Παυσανίου ήσαν 
προσηλωμένοι έπί του θερμομέ
τρου .

— Παρατήρησε, παπούλη,πώς 
ό υδράργυρος άνέβη είς τόν σω-

________  λήνα- κύττα έφθασεν εϊς τό 10.
( —  ̂ — Δέν έννοείς^διατί;

— Μού φαίνεται-ότι έννοώ. 
Διότι έδώ μέσα εις τό δωμάτιον είνε περισσό τέρα 
ζέστη παρά έξω.

 Καλά. Τόρα βάλε τήν παλάμην σου έπί
τού μέρους του σωλήνος όπου είνε ό υδράργυρος.

Τό παιδίον έχαμεν ο,τι τφ είπεν ό πάππος του.
"Ω! ανέκραξε, κύττα πώς τρέχει, πώς άνα- 

βαίνει, άναβαίνει.. .  10 , 12, 15 βαθμοί.
'  ’Εννοείς τόρα διατί σέ είπα πρό ¿λίγου,

βλέπων τό θερμόμετρον νά δεικνύη 5 βαθμούς, 
άνω τού Ο, ότι έπρεπε νά φορέσης χονδρόν επα
νωφόρι ; .

— "Ω! πολύ καλά, τό έννοω. Ό  υδράργυρος 
πού είνε έκεί μέσα φοβείται πολύ τό κρύο’ ζα- 
ρόνει όταν είνε κρύο' όταν είνε ζέστη ξαπλόνεται.
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Ευχαριστώ, παπούλη, γ ι' αύτό τού μ ’ έμαθες 
σήμερον. Ab Οα το λησμονήσω ποτέ-

Κα’ι ό Παυσανίας άφού εφίλησε τόν πάππον

του Ιτρεξε καί έφόρεσε το έπανωφόριόν του καί 
υπήγε-) εις το σχολεΐον, Ιπειοή έπ/.ησίαζεν ή 
ώρα του μαθήματος.

Η  Δ Γ Α Π Λ Α Σ Ιε

Κ Α Ν Α Ρ Ι Ν Ι  Κ Α Ι  Σ Π Ο ' Υ Ρ Γ Ι Τ Ι Α

Ιίιτρινόφτίρο πουλί 
Καναρίνι ζηλεμένο 
Σά κλουβάκ' ςϊνε κλεισμένο 

Καί γλυχολαλεΤ.

'Απ’ τά  τζά μ ια  τά  κλειστά  
Τά βπουργίτιβ τ ’ άντιχρόζουν 
Καί κρυφά τό.μακαρίζουν 

Βουνε «τά ζεατά.

Τέλειω»’ ή  καλοκαιριά 
Κι1 äv ίέν  ήρβ' άχόμη χιόνι 
Τά φτωχά πουλιά παγώνει 

Φύβημβ βορριά.

ΤΙ καλότυχο είν* αύτό 
Που κλειόμενο ατό κλουβί «ου 
Μέ τό έτοιμο φαγ ί του 

Γίνεται βφεφτό.

Tfl παιδ ιά  τύχης χρυαης 
Πού ζωή, χαρά σάς β ίνε ιΐ 
Τό γλυκό τ ί  καναρίνι 

Τίοιίζετε κ α ί αεί?.

Μα απουργίτια ταπεινά  
Που κρυόνουν χα) πεινούνε 

Άεημοσύνη αδς ζητούνε 
Τόσα όρφανά/

Γεώργιος Δροςινηε

Η  Δ ΙΑ Π Λ Α Σ ΙΣ  Τ Ω Ν  Π Α ΙΔ Ω Ν

Τ Ο  Κ Ο Υ Ν Ε Λ Ι  Ε Π Ι  Τ Ο Υ  Τ Ο Ι Χ Ο Υ  

(Μετάφρασιε τού έν ι φ  φυλλαδίφ τού Λΰγοόβτου γαλλικού δ ιηγηματίου)

Ήξεύρετε νά χάμητε το κουνέλι επί του τοίχου;
Οχι; Λοιπόν ίδέτε τήν Μαγδαληνήν, ή Λιλήν, όπως την ονομάζει ή μήτηρτης.
Ιδέτε πώς διευθετεϊ τους δακτύλους της· διευθετήσατε ομοίως καί. τούς ίδικούς σας καί θά κά

μετε καί σείς τό κουνέλι επί τού τοίχου.
Βλέπετε καλώς πώς εινε τεθειμένη ή δεξιά χείρ· ή αριστερά χειρ εινε κάτωθι1 καί οί δάκτυ

λοι αυτής της χειρος σχηματίζουσι τούς δυο εμπρόσθιους πδδας του μικρού ζώου.
Ιδέτε, ίδέτε τό μικρόν κουνέλι, πώς τρέχει" πώς οί μικροί πέδες του κινούνται.

Ό  Δεδές, ο μικρός αδελφός τής Λιλής, πηδα άπό την χαράν του.
Η Λιλή εΤνε πολύ ευχαριστημένη διότι τον διασκεδάζει' φαίνεται άπό τά ’μάτια της.
— Τρέχε, τρέχε πάντοτε μικρό κουνέλι, άλλως ό σκύλος θά σέ πιάση.
Μπούμ! μπούμ! δ κυνηγός ερριψε δύο τουφεκιαίς. Τό κουνέλι ορθώνει τα ώτά του.
Μή έσκοτώθη τό μικρό κουνέλι;

Ά  μάλιστα! τόσον κουτόν δεν είνε! απεναντίας τρέχει ωραιότατα.
Καί ό Δεδές γελά, καί ή Λιλή είνε ευχαριστημένη, καί διασκεδάζουν και οί δυο ώς καλός μι

κρός αδελφός και καλή μικρά αδελφή.
ΝΕΟΣ ΘηΣΒΥΣ ΕΤΩΗ 12

Καλώς μετέφρασαν τ6  4vw δοηγημίτιον ν α ι ο ί έπόμενοι:
Αικατερίνη Σεβάατοπούλου. ■—-Μαρίχα Σιδίνη.— "Απτςρος Νίκη.— ’Αγροδίαιτος ’Αηδών.— Κόμης Μόντε·Χφ7«τος. 

—Μικρά Δοόκισο.—Σμαράγία Βετροποόλου.— Συμεών Π, Ραζής.— Μέγας ’Αλέξανδρος.— Ίον.— ’ΑμαράνΒη.— 
’Ασπασία S .  Ζίγουοα.—Κοραής.— "Ανοιξις.— Δ. Γ. Καψαμπέλης.— ‘Ονώριβς Βοττάρος.—Μιχρός Καπουχΐνος.—  
Κίρχη.— Κ. Γ. Μιτυληναΐος. —Ευγενία Σχόλα.— Ρόδόχρους Μηλέα.— 'Απόλλων ό Μουβηγέτης.— Μορμώ.—Ό λγα  
Ν. Φοντάνα.—.Φωτοβόλος Άστήρ.— Περικλής Π. Καλλιδόπουλος. —’Αγγελική Σαρδέλλη.—'Αγλαΐα X.. Κβλαι* 
σάχη.—Φατινίτσα.— Ε λένη Α. Ρούσου.—Δεσδεμόνα.— Ζβφύριος Α ίρα.—Μιχρά “Ελαιρος.— Γ. Ε. Φακίρης.— Στέ
φανος ί.  Λεοντίδης.—’Απόστολος Ε. Μιχαλόπουλος.

Τ Ο  Μ Α Θ Η Μ Α  Τ Η Σ  Π Λ Α Γ Γ Ο Ν Ο Σ

 "Ελα, κυρία Πλαγγών, Ιλα νά σου νίψω
τό χρόσωπόν σου, Ιλεγεν ή Άνθούλα πρός τήν 
κούκλάν της, τήν οποίαν , εκράτει ορθήν επί μιας 
καθέχλας. Στάσου δα καλά; τί; χαταιδάζεις 
τά μοϋτρά σου; σοΰ φαίνεται κρύο τό νερό; Έ λα 
καί μή μου κάνης τήν πολύ χαϊδεμένη.

  Συ είσαι χαϊδεμμένη, μητερίτσα μου,
άπήντησεν ή κούκλα. Θαρρείς καί 2έν ήξεύρω 
οτι είσαι όλο μουρμούρα κάθε πρωί όταν πλύ- 
νης τό πρόσωπόν σου, καί ότι αν δεν σ’ έπρόσε- 
χε ή ίδική σου ή μητέρα, ουτε τήν άκρα τής 
μύτης σου δεν θά ¿καθάριζες.

— Αυτό δέν εινε 'δική σου δουλειά. Είσαι 
πολύ αυθάδης.· Σιώπα καί κύττα με. "Ελα, 
στάσου ίσα καί μή γέρνης τό κεφάλι σου γιατί 
διαφορετικά θα γείνης καμπούρα.

  Κάμνω όπως καί σύ προχθές' ήκουσα μέ
τά ίδιά μου τ’ αύτιά τήν μαμά σου νά σου λέγη. 
«Στάσου δά καλά, Άνθοδλα, γιατί σκύπτεις 
τόσον πολύ όταν πλέκης; θά γείνης καμπούρα.»

  Ή  γλωσσά σου κόβει σάν ψαλίδι, σήμε
ρα', κυρία.

— Τό ίδιον ακριβώς σου είπε καί ή μαμά 
σου, μαμά Άνθοδλα.

— Έ λα , φθάνει πειά, σιώπα καί κάθου φρό
νιμα* Ιλα νά χορεύσωμεν τόρα.
• — Δέν είνε ώρα διά χορόν τόρα. Τόν αγα
πώ εγώ τόν χορόν, αλλά ήκουσα τή μαμά σου 
νά σοΰ λέγη προχθές ότι πριν νά' διασκέδαση 
κάνεις πρέπει να έργασθή, καί σύ δέν «σκούπι
σες άκόμη τό δωμάτισν, ούτε έτοίμασες τήν 
σούπα, όπως Ιπρεπε νά κάμης.

Τί παράξενη κούκλα α ϊ;
Δέν εΐξεύρω ποίαν ιδέαν εχει περί αΰτής ή 

ΆνθοΟλα' άλλ’ εΐξεύρω ότι λαμβάνει τό σάρω- 
θρον καί σαρόνει τήν οικίαν όπως τη παρήγ- 
γειλεν ή μήτηρ της καί όπως τήν συνεβούλευσεν 
ή Πλαγγών.

Σκουπίζει τήν τράπεζαν, διευθετεί-τάς καθέ- 
ν.λας, τά διορθόνει όλα ωσάν καλή οικοκυρά.

Ή  οικία είνε πολυ πολύ καθαρά τόρα και δέν 
φαίνεται άσχημη όπως είνε όταν είνε ακάθαρτη.

Έπειτα ή Άνθοΰλα κόπτει τά κολοκυθάκια 
καί ταΤς τσμάταΐς, καί τά βάζει εις τήν χύτραν
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μ α ζ ή  μ ε  το  κ ρέας το όποίον τή  αφήκεν ή  μ ή -
τηρ της διά να κάμΐ} το φαγητάν.

Γεμίζει τήν χύτραν νβρόν καί τήν θέτει έπί
τοΰ πυρός.

Δέν Λησμ.ονεΐ τίποτε' ούτε το ά’λας.
"Οταν ή μήτηρ της θά έ-ιστρέψγ άπ'ο το 

Ιργον της θά βίίρ(ΐ το φαγητών έτοιμον, καί την 
τράπεζαν στρωμένη*/ θά την έπαινέστι τήν Ά ν- 
θοδλαν διότι ·είνε καλόν κοράσιον καί θά τήν 
φίλήση.

Κ α ί όμω ς ποίος Ιγ ε ινε ν  α ίτ ια  νά τή ν  έπα ινέση  
ή μήτηρ της καί vijrijy φιλήοη;

Ή  κ ο ύκ λά  τη ς , ή ΓΧ λαγγών.
Είμαι βέβαια '¿τι, άν καί σείς ¿μιλήτε μί 

τήν κούκλάν σας,. καί αν καί’ οεϊς «ΐμπορήτε 
να καταλαμβάνετε τί σας λέγει, θα σας ΐιίη  
τόαονί: ώραίας συμβουλάς, ¡όπως καί εις τήν 
ΆνΟοϋλαν.

( Μετάφρασις) Ε τ α μ α τ ι ν α

Π Α Ι Δ Ι Κ Ο Ν  Π Ν Ε Υ Μ Α

Κανδυλανάπτης τις, 4 όποίος σημαίνει χαί τόν 
πώδωνα της έχχλησίας, χαί & όποίος έτοιμάζεται 
νά  γ ιίνη  άναγνώστης, περιπατεΐ είς τόν δρόμον, έν $  
οπισθέν τον έξερχομένη άπό τόν σχούφόν του, κρέμα-
τ α ι  μ α χ ρ ά  χ λ ε ξ ίς .

Μικρά τ ις  κόρη, ή όποία είδεν αυτόν πολλάχις νά 
χρούη τόν κώδωνα τής έχχλησίας, λέγει πρός τήν μη
τέρα της δειχνύουσα τήν πλεξίδα τοΰ χανδυλανάπτου.

—  Μαμά, βά σημάνρ Sv τραβήξω;
Έντβΐ,ΐ] V*a τ,ΕΤ 2ιυνό}|?ος·

Ψ
Ή όχταέτις Άρτεμισία παρατηρεί διαφόρους χοό- 

χλας έντός ενός έμπορικοϋ. ’Π μήτηρ τη δεικνύει τήν 
ώραιετέραν άπό όλας.

—  Τήν θέλεις α ίτή ν  ; τήν έρωτφ.
—  Ώ Ι  ίχ ι ! αποκρίνεται ή  Άρτεμισία.
— Καί διατί, παρακαλώ ;

—  Είνε παρά πολύ εύμορφη, γ ιά  μένα.
— Καί τ ί μ' αύτό ; .
— 'Εγώ θέλω νά ε ίμα ι ή  μαμά  τής κούκλας μου, 

χαΐ ίχ ι ίιπηρέτριά της.
Έφΐ&λΐ) Μ θ' Χθ̂ ν̂ βλ«!?·

Τ
Ό μικρός Σταύρος είνε~τρ«λλός άπό τήν χαράν του 

διότι δ έξάδελφός του βά ύπάγη είς τδ σχολείον.
—  Ευχαριστείται λοιπόν πολύ πού θαρθη χ«1 4 Κ ί- 

χος είς τό τχολείον; τόν έρωτφ ό Οείέςτον.
—  Νβί, πολύ, άποκρίνεται ό Σταύρος.
—  Γ ιατί δά μάβ(ι γράμματα, κ α ί βά γείνη χαλό 

παιδί, α ί ;
— ”12, όχι! γ ιατί τόρα πλειά δέν βά τόν βλέπω νά  

παίζη έξω χαί νά μομρχεται έμενα νά σκάσω μέθα 
είς τό τχολείον!

' Β«τ4Λη 6«& Τ·5 Κορ*ο?*γ·

Η ΔΙΑΠΑΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ 1 7 5

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Τ Η Σ  « ΔΙΑΠ ΛΑ ΣΕΩ Σ Τ Ω Ν  ΠΑ ΙΔΩ Ν »
ίίολύ  λυχείτα ι ή Ο Δ ιάπλασις» ότι χαί π άλ ιν  8έν 

τή  εμεινε χώρος διά ν' άπαντήση -είς τότας τρυφεράς
χα ί φιλοφρονητικές έπιστολάς. Πίς τό προσεχές όμως
φυλλάδιον δά εχωσιν όλοι τήν άπάντητίν των* χαί άπό 
τοΰ νέου έτους,^ό'τε δά ύπάρχη περιττότερος χώρος, 
Ινεχα τής προτβήχης του εξωφύλλου, βά βας λέγη  
πολλά, πάρα πολλά κ α ί ώραΐα ώστε νά  εύχαριβτή- 
ββε όλοι ανεξαιρέτως άπό τήν άλληλογραφίαν της. Σή
μερον όλίγας λέξεις σάς λέγει μόνον βιαστικά, βια
στικά. Βλέπετε τήν εικόνα τής σελίδος 1 7 4 ;  Δί, λοι
πόν, όπως αυτοί οΐ μιχροί έπήγαν νά  τρελλαθούν άτό 
τήν χαράν των, άμα είδον ότι βά έχδίδεται χαί ή 
«Βιβλιοθήκη»—ή πρδς τά δεξιά μάλιστα  μικρά κόρη 
έλιποβύμησεν άπό τήν χαράν της —οΰσω χαί ή * Διά- 
πλασις » πηδά άπό τήν χαράν της χαθ’ ήμέραν* άχούε-

ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ  Α ί Κ Η ί Ε Ι ί
15 3 . Έλλιπυ®ϋμ.φο>νον:·α'ό' — εί*ε—‘4 —'ή— 

6‘ Τ η — ·ι*— ού’ έ— ”4 —* ν ι ' * · ΐ , —ά*·4—”ά— ά*α*ά 
— 'α ί—‘ ά — εύε*’ ε 1 .

154 .  Σ υ λλ α β ό γρ ιφ ο ς . Τό πρώτον μου είνε σύνδε
σμος, τό δεύτερόν μου ζιρον, τό σόνολόν μου άρχαίου 
φιλοσόφου όνομα. 'e«r41r, :Ά  ι» ί ΊιροΙ,ιμίτΜ.

1 5 5 .  Σ υ λ λ α β ό γ ρ ιφ ο ς . Τό πρωτόν μου είνε σύμ
φωνον τό δεύτερόν μου πρόδεβις, τό τρίτον μου δηρίον, 
τό βύνολόν μου ήτο μέγας οτύτοχράτωρ·

Έετάλη ύπσ τςε Μιιραε Πιριετιράι κιΔ τςς Κνανΐ]< XptvoWiSti.
156 . Σ υ λ λ α β ό γ ρ ιφ ο ς . Τό πρώτόν μου είνε γράμ

μ α , τό δεύτερόν μου γράμμα, τό τρίτον μου γράμμα 
χαί τό σόνολόν μου κράτος.

Tetiin ετί'1 τίε Μ*»εδε ϊιωονρήΟ?«.
157 . Λ εξ ίγ ρ ιφ ο ς . Μέ κεφαλήν χαί μέ λαιμόν 

ήμην δεός,άνευ αύτοΰ ε ίμα ι ζώον τετράποδον.
*Ε9Τκλΐ) τβδ

15 6 . Λ ίξ ίγ ρ ιφ ύ ς .
Τάς δυνάμεις των στερούνται όσοι φβάνουν είς έμέ*
Τάχρα μου άν λείψουν, δείαί μ' άπεδίδοντο τιμαέ.

ΈντάΧη νΐΐ ιοί MlfäXov Νατ,λίο.τΐί.

15 9 . Έ ρ ώ τ η β ις ,  Τί είνε έχεϊνο τό όποίον άν χαί 
πάντοτε μάς παραχολουθή πότέ δέν μάς φβάνει χαί 
τό όποίον όσον χαί άν χυνηγήσωμεν δέν τό πιάνομεν;

ΈίΤΗ̂ κ) ΛοΛα*ο<.
16 6 . Α ο γ ο π α ίγ ν ιο ν . Τις δίίσχυρίζεται ότι είνε 

πόλις, ένφ είνε νόμ ισμα; Έοιάλη Τβ$ Πίτβί̂ ρβ*

16 1 .  ’ Α πρε.βδόκητον. ΤΙ πράγμα ούτε εγεινε ποτέ 
ούτε.βά γ ίνη ; 'EaitX, ύπΐ τ.8 Ixivtij^s,

162 . Γ ρ ίφ ο ς. MM. ΜΜ.
'Entveijin toff Μβάμπη, Ιν ?uv(?f«9te [U”:4 ί«ο fiütui*

1 6 S .  Q u e a t lo n *d r ô lâ t iq a e »
Quelle est h  le ttre  dont Jcs couturières se ser- 

vent le plus souvent?

τ ε ;  χαδ' ημέραν I διότι χαβ’ ημέραν λαμβάνει πλήβος 
έ π ισ τ ο λ ω ν  χ χ ΐ  β λ έ π β ι  μ έ  Ttoîov έ ν θ ο υ » ια β μ έ ν  ύ π ε δ έ -  
χβησαν δλοι ανεξαιρέτως τήν άγγελίαν περί τής έχδό-
9$ω< *tf)< ο Β ιβλιοθήκης ο  κ α ί  *πέρΙ τω ν
τάς όποιας δά έπιφέρη είς τό φόλλον της. Ορομηνόε- 
τα ι μεγίστη αυξηβις τού άριδμού των φ ίλων της χαί 
φαντασδήτε πλέον μέ πόσην χαράν ύπολογίζει ότι είνε 
πολύ πιβανόν νά γίνουν τόσοι πολλοί οί φ ίλο; της ώστε 
νά  τούς έπισχέπτεται δίς μέν του μηνός αύτή ή ιδία 
μέ τό τρ ιανταφυλλί φορεματάχι της — τό έξώφυλλον 
δηλαδή—-χαί άπαξ διά τού άντιπροσώπου τη ς , τής 
a Βιβλιοθήκης». 'Αχ, καί νά χατωρβούτοΙ Τί ώραΤα βά 
ήτοΙ Φαντασδήτε ότι μέαύτδν τόν τρόπον βά σάς έπε- 
βχέπτετβ τρεις φοράς τόν μήνα.

Λοιπόν, περισσότερα είς τό προσεχές φόλλον.
—  y  .  —

Λ Υ ί Ε Ι *
Τίν èv 2*πτιμδ^ου «βΙ '<Κ«·ΐριώ«>'

128 . Τό νά κακομεταχειρίζεται τις τούς ύπηρέτας 
του δέν είνε ένδειξις εύγενείας καί καλής ανατροφής.
—  129 . Αντιγόνη (άντί, γόνυ). — 136- Τάφος [Τ, φως). 
■— 1 3 1 . Ηρακλής ("Ηρα, χλείς). — 13 2 . Νείλος, έλος.
—  133. Τίγρις. — 134 . Αγχών. —  135. Ή μετοχή, 
δ ιότι^α ίτή  γράφεται μ έ  το Λ'. —  136 . Διότι έχουν 
π ν ε ΰ μ α .  — 137 . Φόλλου χάρτου.—  13 6 . Ή λέξις 
μ ε τ ρ ία ,  ή όποία ένφ έχει εξ γράμματα άναγινώσχε- 
τα ι μ ε β .  — 136. ’Από Κορινδίας τής Ελλάδος, (άπο  
xdpijr  θε ίας  τή ς  ΈΛΛάδος).~  140 . La le ttre  Τ.
— 1 4 1 , Chou-fleur. — 142 . Ό πλούτος χαί ή ιύζω ία  
8έν είνε άπολύτως άναγχαία ?να μορφωθή κάλλιστα ό 
άνθρωπος,διότι τάς πλείστας χα ί τάς σπουδαιοτέρας πρδς 
τήν άνθρωπότητα όπηρεσίας όφείλομεν είς ανθρώπους 
γεννηθέντας’έν τή|πενίφ ÿ  συνανατραφέντας μετ’ αυτής.

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΛΙΤΩΝ 
' Ά Ι α ντ τ ιά δ ο ι Α !.ι.Γ ,μ',ή 6. — *Α«ιτΛΧω>οα 4  _  Ά - σ ΐΓ - Ι ι , .  Ά  Π ήο 4  —  Άνοσ,όΧ η» I . 4 .  —  Ι Ι ι ι ι^ ι  Σωτής,ος Α· β- —

ΓίΜ εγιποΰλ.υ Έ Χ τ'ί Λ* S — Λ ρ^.ΐτος Γ ,;ιΐε ιμ η ς I .  7 . — ’Κ ρείιΊς ft ΣεβδαιωήΕ S*— θίθΣ «?η '· 'ΪΧ ΐνΙ. ε«1 X«. Π. 6.— Χνηνάδη * ]«4 ω κ  10- 
ΙΕΰη.I ) —  ΚαΧντιρότουλοι A* I- 8.  — Κίρεη 8 .  —  HoXiOtitou Ά 'λιζσ. —  K u oaîli 5 . —  Κυανή Χ^οοαλλΓς 7. — Ααδύνιν4ος τϊ^ς (*.—
Μ αρον2ΐ*οι Ά λ ιξ .  0 .  —  Μ ίγα , TfaaeVlw. 7 .  MiXtaffu.ftç Γερ. 6. — Btwpa Uipimspa 5- —  Μικρά Π ι-α λ ,υο α  4· —  ΜυριΗγ-.ό-I . l.c ; I. Û- 3-
—  I t ia p f t ;  Ε ν Δ χ ι ς  Ζ .  —  □ α χ α δ ό π α ο χ ο ς Τ α ύ ^ ι ο ς  ό* —  Π ά ϊ ϊ ε ρ η  Ά ' ι ΐ ά ^ ρ ” . 2  — Ι ϊ ρ Α τ ο ς  Ν ια ό λ α ε ς  β — Τ α ρ Λ ν τ β ν  Κ α λ λ ι ό ο η  κ α ί  Μ α ρ ία  ό .

143.
144 . Φοΐνιξ (Φ,'νύξ). —  145. Ά σ ία  (Â, 2 , Α). —  146. j
Ξ ΐφος(£ , φώ ς).— 147 . ΙΙάνβηρ,άνθη. — 149- Άστρος, |
άστρον.—149. Ή κηδεία του,— ISO. "Οταν είνεπερισ- ι
σότερα τά μαύρα. —  1S1, La plume. — 15 2 . Foule, |
boule, coule,|goule, moule, houle, poule, rou le , soûle. 1



1 7 6  Η ΔΙΑΠ ΛΑΏ Σ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

Τ Ο Μ Ο Ι-Α ΙΑ Π Λ Α Σ Ε βΣ  Τ β Κ  Π Ρ 0Α Γ 0 ΪΜ Ε ΐ\ β \  ΕΤίίΙΝ
Πωλοΰνται προς ψρόγ., 3 ,6 ο  έκαοτος— Τ α χυ δρομ ικές άποστελλόμένος φ/ράγ. 2 ,8 ο .

ΑΠΟ ΤΗΣ Ι ν  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1883 ΘΑ ΕΚ4ΙΔΗΤΑΙ

Η ΔΙΑΠΑΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ
Μ ΕΤΑ ΕΞΩ Φ ΥΛΛΟΥ Χ Ρ Ω Μ Α ΤΙΣ ΤΟ Υ

"Ενεκα, τής ύπερτψήσεως των πλείστων έκ των δαπανών τής «  Δια,πλάσεως»  συνεπείς 
τής έφαρμ,ογής τοϋ νέου νομισματικού συστήματος έν τώ  Κράτει, καί ένεκα τής προσθήκης 
τοϋ χρωματιστού εξωφύλλου καί των σπουίαιοτάπων μεταρρυθμίσεων καί βελτιώσεων 
αϊτινες θά έπενεχθωσιν είς τό φύλλον άπό τής 1'ι: Ίανουαρίου 1883

ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

ΤΙΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΙΙΧ 41Α ΤΟ ΕΤΟΧ 1 8 8 3  
Έ ν  Έ λ λ ά δ ι φ ρ άγκα  ν ,& ο  — Έ ν  τ φ  Έ ξ ω τ ε ρ ικ φ  άρ γυρά  φ ρ άγκα  3 , 8 0 .

Αί συνίρομαί έρχονται άπδ 1 «  Ίανουαρίου έκάστου «του« χαΐ είν« έτήσιαι καί προπληρωτέας
Εί« τόν έγγράφοντα & έως 1 0  συνδρομητάς χαΐ προπληρόνοντα τά« σύνδρομά« «ύτω ν σ υ γχ ρ ό νω ς  β λα ς  

στέλλεται πρός αυτόν, ή  πρός οίονδήποτε άλλον θελήση, ?ν φύλλον τής « Διβπλάσεως» έπί Ιν ϊ'τος δ ω ρ εά ν .
Άφίεται 8’ έ'χπτωσις φρ. 20 έπί τοίς 100 «ίς τούς προμηθεύοντας πλιίονα« συνδρομάς των 10.

ί ΐ ^ “  Β ιβ λ ιά ρ ιο ν «ερ ιέχ ο ν  Δ ιη γ ή μ α τ α  τ ο ύ  δ ιά σ η μ ο υ  "Ανδερσεν, μ ετα φ ρ α σ θεντα  ύ π ό  Α ίμ υλ ίου  
Ε ίμαρμένβυ, δα  βω ρηβή  άπο κ 'λε ια τικώ ς πρός μ ό νο υς τ ο ύ ς  συνδ ρ ο μ η τά ς το ϋ  1 8 8 3  Οσων ή  σ υν
δρομή δ ιά  τό  έτο ς α ό τό  θ ά λ η φ θ ή  έν  τ φ  Γ ρ αφε ίφ  τ ή ς  «Δ εαπλάσεω ς» μ έχ ρ ι τ ή ς  3 1  Δ εκεμβρίου ί·  I .

ΑΡΧΕΤΑΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1883

Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η
Τ Η Σ  Δ ΙΑ Π Λ Α Σ Ε Ω Σ  Τ Ω Ν  Π Α ΙΔ Ω Ν

4 Υ 0  ΤΟΜΟΙ ΘΑ Ε Κ 4 0 Θ Ω Σ Ι  Κ Α Τ Α  ΤΟ ΕΤΟΣ 1883
"Εχαστος τόμος 8’ άποτελεσθξ έχ 2 0 0  περίπου σελίδων μίγέθους του ήμίσεο« τής σελίδος τής «Διαπλάσεως». 

Ή Ιχ ίο ϊις  θά γίνηταί χατά τεύχη, ών έ’χσστον έχ 32 σελίδων θά δημοσιεύηται τήν 15ην έχάατου μηνός χα ί θά 
διανέμηταί είς τούς συνδρομητές.— Ο α ιδ ιχ ο Ι  δ ιά λ ο γ ο ι όπό Α ίμυλίβυ Είμαρμένου θ' άποτελέσωσι τόν Α' τόμον.

ΤΙΜ β Ε·ΚΙΝχϋ»ΟΜΙΙ* ΚΑΙ Τ£ιΝ ΑΥΟ ΤΟΜΩΝ 
Έ ν Έ λ λ ά δ ι φ ρ ά γ κ α  3 , 8 0  — Έ ν τ φ  Έ ξ ω τ ε ρ ιχ φ  άργυρδί φ ρ ά γ κ α  3 , 3 0

Διά τούς έγγραφομένους συγχρόνως είς τήν «Διάπλασίν» κ α ί τήν "Βιβλιοθήκην» συνδρομή χαΐ τώ» δύο όμοΰι 
Έ ν Έ λ λ ά δ ι φ ρ ά γ κ α  Έ ν τ φ  Έ ξ ω τ ε ρ ικ φ  άργυρδ ί φ ρ ά γ κ α  0 , 3 0

Ή συνδρομή είνε προπληρωτέα· χα ΐ δέν γ ίνονται δεχταί σύνδρομα! διά τόν ?να μόνον τόμον τής «Βιβλιο
θήκης».—  Οί περί δωρεάς χα! ¿χπτώσεως όροι ο£ ίτχύοντες διά τού« έγγράφοντας συνδρομητά« τής °Διαπλάσεως β 
πλείονας τών 3  ίσχύουσιν έπίσης χα ί διά τούζ έγγράφοντας «λείονας τών 8  συνδρομητά« τής * Βιβλιοθήκης »■

ΓΡΑΦΕΙΟΕ ΤΗΖ «ΑΙΑΠΛΑζεοε ΤΑΝ ΠΛΙΑΑΝ * Πβρά τήν σλατιΤιπ τοΟ Ιοντάγμικνς, δί&ς ΒννλΙ|ς χαΐ Μνυ«£ν Δριί- 3, ίν Άίήνοις.

Άθήν&ι< Ιχ ιβΟ’,',τν*Φγρ»γ»ίου Κ^μηΧα, 1888 “  Β’» 398.


