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Ο Κ Ω Σ Τ Α Ν Τ Η Σ

Α'

— Σπΰρο ! ΑΠ Σχδρο ! ίλα  γρήγορα! έλα! 
Έ χ ε ι«  ή φουσχοθαλασσιά!

Φωνάζει δ Κωσταντής προς τον σύντροφόν 
του, τον όποιον διακρίνει μακρόθεν ερχόμενον χαί 
φεροντα τα κωχία.

Τον Κωνσταντήν, αν δέν τον ακούετε, τον 
βλέπετε όμως ότι φωνάζει' παρατηρείτε πώς 
μεταχειρίζεται ώς κογχύλην τήν χεΤρά του διά 
να ακούεται μακρότερον ή φωνή του;

Ό  Κωσταντής είνε αλιεύς' φαίνεται καί άπό 
τδ δίκτυον τδ όποιον Ιχει περασμένον περ’ι τόν 
βραχίονα τον έκεΤ κάτω δέ είς τήν άχτήν, τήν 
άχτήν τοΰ παλαιού Φαλήρου, ώς βλέπετε, είνε 
τραβηγμένη ή αλιευτική του λέμβος.

Τό πρωί πυκνά σύννεφα έσκέπαζον τόν ουρα
νόν, άλλά τόρα ή μαυρίλα διελύθη, ό ουρανός 
¿καθάρισε, ή φουσκοθαλασσιά επεσε καί Οά υπά
γουν να ψαρεύσουν.

Β '
Παρατηρήσατε καλά τον Κωσταντήν είνε 

νεώτατος, μόλις δεκαοκτώ, ετών καί όμως είνε 
οικογενειάρχης' Ιχει ολόκληρον οικογένειαν νά 
διαθρέψή, τήν οικογένειαν τοδ άδελφοΰ του 
Λεωνίδα.

Ό  Λεωνίδας ήτον αλιεύς καί αυτός' ειχεν 
οδικόν του τρεχαντήρ ι, ήτο φιλόπονος καί έτρεφε 
πολύ καλά τήν οίχογένειάν του' έγηροκόμησε 
μάλιστα καί τόν γέροντα πατέρα του μέχρι τής 
τελευταίας του αναπνοής' άλλά μίαν ήμέραν, 
ότε ύπήγε νά ψαρεύση καί άπεμακρύνθη πολύ 
άπό τήν παραλίαν, καταληφθείς αίφνης Οπό τής 
τρικυμίας, ήναγχάσθη νά παλαίση επί τέσσαρας 
ολοκλήρους ώρας με τά άγρια καί αφρίζοντα 
κύματα, τά οποία έζήτουν νά τον καταπίωσιν, 
όπως σώση τήν ζωήν του καί τό αλιευτικόν του 
πλοιάριον' καί έσωσε μεν καί τά δύο ώς έχ 
θαύματος δια τής σπανίας του γενναιότητος, άλλ’ 
επειδή επί τέσσαρας ώρας έμεινε βρεγμένος άπό 
κορυφής μέχρις ονύχων , 4ν φ τό ψύχος ήτο δρι- 
μύτατον καί ό άνεμος έπνεε παγερός άπό τών 
πέριξ χιονισμένων βουνών, τήν επαύριον μόλις 
•έπέστρεψεν άπό τήν εκκλησίαν, όπου ειχεν υπάγει 
τήν. λαμπάδα τήν οποίαν κατά τήν στιγμήν τοΰ 
κινδύνου έταξεν είς τόν άγιον Νικόλαον, Ιπεσεν. 
εις1 τήν κλίνην βαρέως ασθενής' κατ’ άρχάς τόν 
κατέλαβε σφοδρότατος πυρετός, έπειτα ή ασθέ
νεια έλαβφν άλλην τροπήν' προσεκάλεσεν ια

τρούς , συνεκάλεσεν ιατροσυμβουλίου, άλλ’ 
άλλοίμονον! ή ασθένεια του δεν έθεραπεύετο! 
έμενε κλινήρης, εβηχεν, έπτυεν αίμα' εϊχεγίνει 
ισχνός, ισχνός, μόνον τά κόκκαλά του έμειναν, 
καί ώχρος ώς να εσηκώθη από κανένα τάφον.

Άπό τήν μούρην εκείνη'» ήμέραν τής άσθε- 
νείας ή δυστυχία έμβήκεν είς τήν οικίαν του.

"Επρεπε νά έργασθή διά νά θρέψη.τά τέσσαρα 
μικρά τέκνα του καί τήν σύζυγόν του καί εκείνος 
δέν ήδύνατο νά κινηθή I

Ή  δυστυχής του σύζυγος I βλέπουσα τόν Λεω
νίδαν είς τοιαύτην κατάστασιν, βλέπουσα καί τά 
τέκνα της τά όποια περιεκύχλουν τήν κλίνην 
τού χαταλυχημένα, .ώς νά ήσθάνοντο ότι ό πατήρ 
των ήτο νεκρός μάλλον, ή ζών πλέον, καί ότι ήσαν 
έρημα χωρίς προστάτην είς τόν κόσμον, έκλείετο 
είς τό άλλο δωμάτιον τής οικίας καί εκεί καθη- 
μένη είς μίαν γωνίαν έκλαιε, έκτυπα τά στήθη 
της, εμάδα τάς τρίχας τής κεφαλής της μέ απελ
πισίαν καί έψιθυριζεν ώς τρελλή εν μέσψ σπα
ρακτικών λυγμών.

— Τί θά γίνωμεν, Θεέ μου, τί θά γίνωμεν!
"Αν δέ είσήρχετο κανέν ταιδίον της σιγά, 

σιγά, τό ένηγκαλίζετο, τό Ιφίλει, καί έβρεχε 
μέ τά δάκρυα της τάς παιδικάς του παρειάς;

Καί έπειτα ¿σπόγγιζε τούς οφθαλμούς της 
καί μετέβαινε παρά τήν κλίνην τοδ συζύγου της, 
προσπαθούσα νά φανή ήσυχος, ατάραχος, μέ 
τό μειδίαμα είς τά χείλη ενίοτε— ώ ! τί πικρόν 
μειδίαμα ήτον εκείνο! —  άγωνιζομένη νά μή 
φανή λυπημένη πολύ, όπως μή τόν λύπηση!

Τί θά εγίνοντο, αληθώς, τί θά εγίνοντο;
Ό  Λεωνίδας δέν είχε πλέον τίποτε' τίποτε· 

οί ιατροί, τά ιατρικά, δαπάναι δύο ετών, κατά τά 
οποία Ικειτο κλινήρης καί κατά τά όποία ουδέ 

.στιγμήν ήδυνήθη νά εργασθη , τοΰ άφήρεσαν καί 
τον τελευταϊόν του οβολόν' είχε δανεισθή καί έβα- 
λεν ένέχυρον τό τρεχαντήρ ι του, άλλ’ επειδή 
δέν είμπάρεσε νά πληρώση εγκαίρως, οί δανει- 
σταί του τό Ιβγαλα·» είς δημοπρασίαν, καί τό 
έπώλησαν εις τήν ήμίσ.ειάν του-αξίαν, μή τυχόν 
καί χάσουν τά χρήματά των!

Τά έπιπλά των εν πρός εν ¿λα έπωλήθησαν. 
Ώ ! "Οταν ήναγκάζοντο νά πωλήσωσι κανέν των 
έπιπλον ήτο ήμέρα λύπης καί δακρύων, τοίς 
έφαίνετοπολύ, πολύ θλιβερόν, εσπάραζεν ή.καρ- 
δία των ώς- νά άπεχωρίζοντο φίλον των αγαπητόν 
τόν όποιον είχον γνωρίσει είς άλλους καιρούς, 
κατά τάς ήμέρας τής ευτυχίας των' επί τέλους
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έμεινε γυμνή καί πένθιμος ή μικρά των οικία,
τήν οποίαν ύπεθηκευσαν καί αυτήν εις ένα γ έ - . 
ροντα τοκιστήν παρά τοΰ οποίου έδάνείσθησαν 
μερικά χρήματα. Διότι χρημάτων είχον ανάγ
κην ' έπρεπε νά τρώγουν, νά ένδυωνται, νά ¿ξο
δεύουν τόσαι ψυχαί καί ό Λεωνίδας ήτο ασθενής!
- Δέν ειχον λοιπόν τίποτε πλέον. Μετ’όλίγον 

ί δέν Οά είχον ουτε ψωμί.
; ' Ή  σύζυγός του δέν είμπόρει νάέργασθή' άπό
! τήν λύπην ή όποία κατέτρωγε τά σπλάγχνα της,
| άπό τάς μαχράς αγρυπνίας πλησίον τής κλίνης

τοΰ συζύγου της, άπό τάς στερήσεις, είχε γίνει 
τόσον αδύνατος, ώστε τήν έλυπεΐτο. ’¿στις τήν 
έβλεπε. Καί κύτη ή ιδία ήπόρει πώς ϊστατο 
ακόμη είς τούς πόδαςτης. Καί 'όμως δίς ¿δο
κίμασε νά πλύνη ξένα ενδύματα, άλλά καί τάς 
δύο φοράς ήσθένησε. Καί άν ήσθένει εκείνη, 
ποιος θά ¿περιποιείτο τόν σύζυγόν της; Χάριν 
τοΰ συζύγου της λοιπόν έπρεπε νά φροντίζη διά 
τήν όγίειάν της. '

Δεν είχον τίποτε, τίποτε!
θ '  άπέθνησκον τής πείνης, ή τά δυστυχή 

μικρά θά ήναγκάζοντο καμμίαν εσπέραν επί 
τέλους νά εξέλθουν είς τούς δρόμους, νά παρα
φυλάξουν είς σκοτεινήν τινα γωνίαν, ν' απλώσουν 
τήν μικράν των χεΐρα πρός τους διαβάτας ψιθυ- 
ρίζοντα δειλά, δειλά καί λυπητερά:

— Μιά πεντάρα, αφεντικό !
I Θά εγίνοντο έπαΐται!

Καί άμα  το έμάνθανεν ό Λεωνίδας θα Ιξεψό- 
χει αμέσως άπό τήν εντροπήν του καί άπό τήν 
λύπην του I . . .

Γ

Τότε έπέστρεψεν άπό τό μακρόν του ταξείδιον 
ί τό πλοίο·» είς τό όποιον ήτο ναυτόπαις ό Κω

σταντής. "Οταν ήσθένησεν ό Λεωνίδας, ό Κω
σταντής ήτο δέκα πέντε ετών. Τότε ήτο 
δεκαεπτά. Είδε τήν κατάστασιν- τοΰ άδελφοΰ 
του, είδε τήν κατάστασιν τής οικογένειας, του, 
είδε τήν ένδειαν, τήν δυστυχίαν, ή  όποία τήν 
¿βασάνιζε.

Κάί Ιλαβε μίαν μεγάλήν ά π ό φ α σ ιν ν ά  έρ- 
γασθή αύτός 3ι’ όλους.

Ό  Κωσταντής είχε γενναίαν χαρδίαν' δέν 
έσχεφθη διόλου ποΤον ήτο τό ίδιχόν του συμφέ
ρον μόνον τήν φωνήν τής χαρδίας του ήχουσε, 
καί άπεφάσισε νά κοπιάση, νά ΰποφέρη, νά βα- 
σανισθή διά τόσας ψυχάς.

— Εδώ χρειάζεται θάρρος! είπε μέτόν νοίν 
του' πρέπει νά θρέψω τόν αδελφόν μου ποΰ είνε

άρροιοτος , τήν νύμφη μ ο υ  κ α ί  τά ανεψιά μ ο υ .

Είνε καθήκον μου.
Καί έγινε ψαράς.

Δ '

Σας έτυχέ ποτε, νά ίδήτε εν μικρόν λουλου
δάκι είς τό άκρον τοδ δρόμου ή ¿πί τίνος στέγης; 
Κανείς δέν τό επεριποιήθη, δέν τό .¿πότισε, δέν 
¿φρόντισε 3ι’ αύτό, καί όμως έκεΤνο ηδξησε 
ήνθησε.

Τοιοΰτος ήτο καί ό Κωσταντής· δεν έλαβεν 
ανατροφήν' μόνος του έγεινε χαλός' ή καλοσύνη 
του ¿φύτρωσε μόνη της' γράμματα δέν έδιδάχθη 
διόλου' άλλ’ έντός.τοΰ πλοίου οπού ήτο νάυτό- 
παις καί έπειτα εντός τής άλιευτικήςτου λέμβου 
μόνος του ¿δίδασκε τόν εαυτόν του άρί&μησιν και 
γραφήν, γράφων ¿πί μιας σανίδος, έπί ένόςκαδί- 
σκου, έπί μιας στάμνας, παντοΰ οπού ήδύνατο 
νά γράφη.

‘Ο Κωσταντής δέν ώμοίαζε διόλου άλλους 
άλιεϊς οί όποϊοι εργάζονται ολόκληρον τήν ¿βδο
μάδα καί πηγαίνουν έπειτα τήν Κυριακήν εις 
τό καπηλεΐον καί μεθϋο.υν, καί ¿ξοδεύουν τά 
χρήματά των καί άπό άνθρωποι γίνονται ζώα! 
"ΟχΓ ό Κωσταντής ποτέ δεν ¿πάτησε τό κατώ- 
φλιον τοδ καπηλειού' αύτός έχει άλλους σκο
πούς' ¿ν φ  τρέφει τόσους ανθρώπους προσπαθεί 
νά κάμη καί οικονομίας. ‘Ως νά είνε δέ επάνω 
του ή εύλογία τοΰ Θεοδ κερδίζει πολλά' άπήλ- 
λαξε τήν οικίαν τοΰ άδελφοΰ του Λεωνίδα, απο 
τήν ύποθήκην πληρώσας τό χρέος του πρός τόν 
γέροντα τοκιστήν' ή λέμβος τήν όποιαν βλέπετε 
είς τήν άχτήν είνε ίδική του· τήν ήγόρασε μέ τό 
περίσσευμά του' χαίάν μάλιστα «ή  χρονιά φέτος 
είνε καλή καί έβγοΟν ψάρια πολλά» σκοπεύει 
ν ' άγοράση Ιν κότερο, ώς εκείνο τό όποιον 
βλέπετε ώς λάρον έκεΤ μακράν, πλέον επι τής 
θαλάσσης μέ τά λευκά του τά ιστία, καί νά γίνη 
καπετάνιο ς.

Ε '

Τί καλός νέος που είνε ό Κωσταντής!
Είνε γενναίος; "Οταν τά Θεοφάνεια ό αρχιε- 

ρεύς ρίπτη τόν σταυρόν είς τήν θάλασσαν, δ 
Κωσταντής τον αρπάζει άπό τούς πρώτους, διότι 
κολυμβά ώς δελφίν.

Κατοικεί είς τόν Πειραιά μετά τής οικογέ
νειας τοΰ άδελφοΰ του' ό οίκίσκος των κεϊτα: 
υψηλά πρός τό μέρος τής Φρεαττύος καί όταν 
τήν νύκτα άλιεύη, άπό τήν λέμβον του μακρόθεν 
διακρίνει το φώς τής κανδύλας. τό όποΤον καίει
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πρό. τοΰ εικονίσματος του .'Αγίου Νικολάου* 
αύτό τό φως είνε το άστρον του. .

Καί πόσον φιλόπονος είνε! είτε ψβχος είνε, 
είτε πάγων;«, αυτός θα υπάγη νά ψαρεύση;

Έ ν  ψ  δέ τά μικρά άνεψάκια του κάθηνται 
πλησίον τοΰ παραθύρου καί θαμβόνουν μέ .τήν 
αναπνοήν των τήν ΰελον,. έπί τής οποίας επειτα 
μέ τά δακτυλάκια των- σχηματίζουν φανταστικά; 
Θηρία, έκεϊνος επιστρέφει καταβρεγμένος, κρυ
σταλλωμένος , άλλά ζωηρός, ευτυχής διότι.τόν 
θερμαίνει άπό μέσά ή αφοσίωσίς του, ή ευερ
γεσία του.·

Πρί τινων μάλιστα ήμερων έλαβε καί μίαν 
άλλην άπόφασιν. Μετά τήν καθάράν Δευτέραν θά 
στείλιρ τά δύο μεγαλείτερά του άνέψια εις τό 
σχολεΐον' διότι θέλει νά μάθουν γράμματα, καί 
πολλά γράμματα.

Τοιοδτος είνε δ Κωσταντής ο όποιος τήν 
στιγμήν ταύτην φωνάζει εις τόν σύντροφόν του 
δστις φαίνεται μακρόθεν:

—Σπΰρο! Α ί! Σπΰροί Έ λ α  γρήγορα! Έ λ α ! 
“Επεσε ή φουσκοθαλασσιά!

• ΑίΜΥΛΙΟε ΕίΜΑΡΜΕΝΟΕ .

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Από τό κλουβί σου. 
π έτβ ξ ϊ, πουλί, 
τό παληό κλσόί.σου 
πάλι σέ καλεΤ.

Kol ή γή, ’ντυμένη  
χλόης φορεσιά ', 
πάλιν σέ προσμένει 
Ιξω ’ς τή ίροσιά.

Πέταζε, πουλάκι, 
πειά  δέν σέ κρατώ, 
μ' ένα μου φιλάκι 
σ’ Αποχαιρετώ.

Άευθεριας άγέρι . 
σέ γλυχοφιλεΤ, 
τό. πιστέ σου τάΓρ* 
εξο> σέ χ αλε ΐ.

Σέ ζητεί ή μαμά  σου 
πέρα ’ς τό κλαδί 
τήν έλευθερυά σου 
γλυκοχελαΐδεϊ ·

Μέ χαρά άνοίγεις 
τά  φτερά, τρελλό ’ 
μακρυά θά φίιγης* · 
χαΤρε! ’ς τό καλό)

I. Κ. ΠΟΛΕΜΗΣ

θ '  ΧΝΟΥΔΟΦΤΕΡΗΣ
'Ο Χνουδοφτέρης έξυπνα πρώτήν φοράν έπί 

ζωής του, διότι έως τότε πάντοτε έκοιματο* Ήτο 
κλεισμένος εις ¿να πολύ μικρόν θάλαμον.

—-Οίφ I τί στενόχωρα που είναι εδώ, λέγει 
καθ’ έαυτόν, θά ήμπορέσω τάχά νά έβγω Ιξω;

θέλει νά στραφή πρός τήν. μίαν -ή πρός τήν 
άλλην πλευράν, αλλά τούτο δέν ειναι εύκολον' 
τόσψ στενός είναι ό θαλαμίσκος’ παρατηρεί, 
άλλα’δέν βλέπει καμμίαν θύραν. Καί έχει δί- 
καιον νά στενοχωρήται·. ή κατοικία του δέν έχει 
ούτε εν παράθυρον' ώ τόν δυστυχή! δέν βλέπει 
καθόλου·.

Ό  Χνουδοφτέρης.κτυπα τόν τοίχον τοΰ θαλα
μίσκου του διά τοΰ άκρου του βάμφους του.· Τάκ! 
τάκ! τά*! — Δέν γίνεται’ θά ελθη κάποιος νά 
τοΰ άνοιξη. — Ά λλά  κανείς δέν φαίνεται.
' Αρχίζει καί πάλιν: Τάκ! τάκ! τάκ ! Κτυπα. 

δυνατώτερα' επαναλαμβάνει τά κτυπήματα του 
τόσψ πολύ. συχνότερα, ώστε τό βάμφος του δια
τρύπα τόν τοίχον.

Ό  Χνουδοφτέρης σύρει ¿πίσω τό βάμφος του 
μετά μεγάλης δυσκολίας, καί παρατηρεί £τι έκαμε 
μίαν οπήν. Πόσον είναι περίεργος! θέτει τον 
οφθαλμόν του είς τήν οπήν καί μένει έκπληκτος 
εκ θαυμασμοί. Καί τί δέν βλέπει διά τοΰ ανοίγ
ματος εκείνου! άφαιρεΐται καί μένει ακίνητος. 
Ά λ λ ’ ή περιέργεια τοΰ να έξετάση έκ τοΰ πλη
σίον όλα' εκείνα τά εκπληκτικά πράγματα, τά 
όποια άπό τόν φεγγίτην του έβλεπε, τόν κάμνε: 
νά λέγη μόνος: .

— ΑίΊ Χνουδοφτέρη, τί κάθησαι;
. Καί αρχίζει νά κτυπα δυνατώτερα ακόμη: 

Τά*! τάκ! τάκ! Π ίκ! π ίκ ! πίκ! Τάκ! τακ! 
Πίκ! π ίκ ! "Η.οπή γίνεται μεγαλειτέρα 

.Τώραδυναται νά διέλθή δι’ αύτής 'όλη ή κε
φαλή τοΰ Χνουδοφτέρη. 'Ο θαυμασμός του αυ
ξάνει' άλλά μετ’αύτοΰ αυξάνει καί. ή. επιθυμία 
του νά^έξελθη' σύρει, ώθ.εΐ, εργάζεται; τόσψ 
καλώς μέτό μικρόν του ράμφος καί τους μικρούς 
του πόδας! Ιδού αΰτός τέλος έξω τοΰ.οΐκίσκου
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του, τοΰ οποίου οι τοίχοι πίπτουσι πρός τό Ιν καί 
πρός.τό άλλο μέρος.

Λάμπει ωραίος ήλιος, δστις στεγνόνει τό 
υγρόν πτίλον τοΰ Χνουδοφτέρη, έ οποίος φρίσ- 
σει έξ ήδονής. . .

1— Ό 'τ ί  καλά 'που είναι Ιδώ καί τί ζεστά, 
λέγει.' καθ’ έαυτόν, είναι πολύ καλλίτερα άπό 
εκεί ποϋ ήμουν.

Ά λ λ ’ αί ακτίνες τοΰ ήλίου είναι 
τόσψ φωτειναί, ώστε θαμβόνουν τόν 
Χνουδοφτέρην, καί τόν αναγκάζουν νά 
κλείση τους οφθαλμούς. Τοίις ανοίγει 

ί μετ’ ολίγον, τούς κλείει, καί πάλιν 
τούς ανοίγει, έως ότου έσυνείθισε κα
λώς τό φως, και τότε παρατηρεί 
πέριξ.

Πόσον είναι ωραίος! πόσον είναι 
μεγάλοςI Πόσον θά είνε ευτυχής! 
θα δύναται να πηγαινοέρχηται δπως 
θέλει, θά θερμαίνεται εις τόν γλυκύν 
ήλιον, θά βαδίζη επί τής πράσινης 
χλόης-

Άφοΰ παρετήρησεν δλα ό Χνουδοφτέρης, εξε
τάζει καί τόν έαυτόν του, καί μειδιά έξ εύχαρι- 
στήσεως. Φορεί ένδυμα κιτρινωπόν ανοικτόν, 
θερμόν καί απαλόν, τό οποίον τοΰ πη γα ίνε ι 
θαυμάσια, καί κοκκινωπά ίιποδημάτια τά οποία 
τοΰ έρχονται ίσα. ίσα . Οί οφθαλμοί του είναι 
ζωηρότατοι' καί τό βάμφος του; ώ , γνωρίζει 
πολυ καλώς ότι είναι ισχυρόν καί πολυ μυτερόν 
δέν ¿λησμόνησε δτι μέ αύτό κατέρριψε τους τοί
χους τής φυλακής του.

Ά λ λ ' ό Χνουδοφτερης θ.έλέι νά γίνη καί 
περιηγητής, θέλει νά κάμη ανακαλύψεις, καί

αρχίζει νά περιπατή μέ τους μικρούς του ωραίους 
πόδας, οί όποιοι τρέμουν ακόμη, οτε ακούει 
μίαν φωνήν: Κλοΰ, κλοΰ, κλοΰ! Είναι ή μη
τέρα του ή Μαυροΰλα, ήτις τρέχει προς αύτόν,· 
ενώ ακολουθείται άπό πολλά άλλα μικρά που
λάκια ώς τον Χνουδοφτέρην' εΤναι οί αδελφοί καί 
αί αδελφαί του. Έννόησεν ευθύς εΰθύς τήν γλώσ
σαν των.

— “Ανοιξε τό στόμα σου, μικρούλη μου, τψ. 
λέγει ή μήτηρ του.

Κάμνει δ,τι τψ λέγει ή Μαυροΰλα,. ή οποία 
βάλλει είς τδ στόμα του έ'να μικρόν κόκκον κρι- 
θής, άφοΰ δμως προηγουμένως τόν έθραυσε μέ 
τό βάμφοςτης διά νά τόν ^άγη εΰκολώτερον.

—  Τ ί ώραΐον πράγμα είναι αυτός ό κόσμος, 
λέγει καθ έαυτόν- είναι αληθινά πολύ ευτυχι
σμένα τά πουλάκια, 'όταν Ιχουν καθώς έγώ μίαν 
τόφω καλή. μητέρα νά φροντίζη 8ι ’ αυτά.

(  £ ΰ ψ .η ιΤ ί<  ) Σαπφω Δηλαδη

. Α Ι  ΔΥΟ  Ε Π ΙΣΤΟ Λ Α Ι

Ή  κυρία Άγλαία, διευθύντρια ιδιωτικού Παρ
θεναγωγείου, εύρεν .4x1 τής τραπέζης τοΰ γρα
φείου της, οπου είσήλθε κατά τό διάλειμμα τής 
μεσημβρίας, μίαν επιστολήν διευθυνομένην πρός 
αύτήν. Παραδόξως ήπόρησε, καί πριν τήν άνοι
ξη προσεπάθει νά ένθυμηθή ποιος τήν Ιφερεν. 
Ά λ λ ’ ούδένα ένεθυμεΐτο. Καί δμως έκράτει μίαν 
επιστολήν ή όποια βεβαίως δέν επεσεν άπό ςόν 
ουρανόν. Τήν έβλεπε δεξιά τήν παρετήρει αρι
στερά, τήν · έζύγιζέν εις τάς χεΐράς της, καί 
προσεπάθει νά μαντεύση πώς εύρέθη εκεί. *0 
γραφικός χαρακτήρ τής επιγραφής ήτο χαρα- 
κτήρ μαθήτριας καί πολλήν ώραν τόν έβλεπεν, 
ώς έάν.Ιπρόκειτο να μαντεύση, πριν,άναγνώση

τήν έπίστολήν., τό περιεχόμενον αυτής. Ά νεγί- 
νωσκε και πάλιν ανεγίνωσκε τάς όλίγας ταύτας 
λέξειςτήςεπιγραφής: «Π ρόςτήν Κυρίαν Δ ιευ
θύντρ ιαν, Ά ξ ιό τ ιμ ο ν  Κ υ ρ ία ν ’Α γλα ΐα ν» , 
ώς έάν είς τάς λέξεις αύτάς ένεκλείετο ολόκλη
ρον μυστήριον. Καί δμως τό χραγμα ήτο λίαν 
άπλοΰν. Αν τήν ήνοιγε, τό παν θαέγίνετο φα
νερόν, καί τίς τήν έγραψε καί τί εγραφεν. Αύτό 
εσκέφθη καί ή κυρία Άγλαία καί αμέσως άπε- 
σφράγισε τήν επιστολήν. Τό βλέμμα της έχεσεν 
είς τάς δπογραφάς πρώτον καί έμειδίασεν. Ή  
επιστολή έφερε τάς ίιπογραφάς τών καλλιτέρων 
καί εύφυεστέρων μαθητριών της:

— Ά ς  ίδωμεν, έψιθύρισε τίζητοΰν αί χονηραί.
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Καί άνέγνωσε :.
«Σεθαστή καί αξιότιμος. κυρία διευθύντρια, 

κυρία 'ΑγλαίΛ, σας (¿δώ ήσαν δύο λέξεις έσβ«- 
σμέναι) σάς φιλουμεν ώς μ,/)Τ«ραν !. »

(Ή  κυρία ’Αγλαΐα ¿χαμογέλασε καίτοι συγ- 
κινηθεΐσα, καί έξηκολούθησε. τήν ανάγνωσιν): 
«  Θά μας συγχωρήσετε βέβαια τήν τόλμην τήν 
όποιαν λαμβάνομεν να σας γράψωμεν. "Ù ! ε?- 

• μέθα βεβαΐαι δει θά μ?ς συγχωρήσετε όταν 
μάθητε 5 «  πρόκειται νά .σάς ζητήσωμεν μίαν 
χάριν' διά τήν καλλιτέραν μας φίλην και συμ-

» —“Εννοια σου, μαμά μου, Ιγω^άπο αυρίον ’ 
δεν 0ά υπάγω πλέον είς t i  σχολείον. Περισ
σότερα γράμματα δέν μοΰ χρειάζονται" θά μείνω 
μαζή σου να έργάζωμαι ΥΜ νά σέ βοηθώ.

»  Άκοϋτε έκεΤ, κυρία ’Αγλαΐα, ή Χρυσουλα 
νά άφίση το σχολείον καί νά. έργάζηται χωρίς 
νά μανθάνη γράμματα! ή Χρυσουλα , ήκχλλ ί- 
τερα τής τάξεως καί ,τοΟ σχολείου! Δεν είναι · 
αλήθεια, κύρια, ότι είναι ή καλλίτερα του 
σχολείου ;

«  Εξακολουθώ π ώ ς .σ υ ν έβ η .
» Ή  Χαρίκλεια καί ή ’Αντιόπη έφυγαν καί 

δεν τήν έπερίμεναν καί ήλθαν είς το σχολείο ν 
καί μάς τά διηγούντο καί εκλαίομεν σχεδόν- Τάς

"ΣΙΩΠΗ F ΙΑ ΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΧΡΥΣΟΥΛΑ!"

μαθήτριαν μας, τήν πρώτην τής τά - 5 2 2 -5 ^  
ξεώς μας, τήν Χρυσου.λαν. Ιδο ύ  πώς 
συνέβη!

» Χθες το πρωί ή Χαρίκλεια καί ή ’Αντιόπη, 
ενώ Ιμδαινον νά ζητήσουν τήν Χρυσοόλαν διά 
νά έλθόυν μαζή είς το σχολείον ήκουσαν. χωρίς 
νά θέλουν, χωρίς νά θέλουν, σας δρκιζόμεθα, 
καί Ιλεγεν είς τήν ΧρυσοΟλαν ή μητέρα της:

» — Αϋριον, κόρη μου, θά σοί δώσω τα δί
δακτρα δια νά τα δ.ώσγις είς τήν διδασκάλισσαν. 
Ά λλά  γνωρίζεις μέ πόσην στενοχωράν σοί τ* 
δ(2ω · διότι, ΧρυσοΟλά μου, έπτωχήναμεν άφ 
ότου άπέθανεν ό πατέρας σου .

μ Καί ίκλαιεν Ινψ Ιλεγε τάς τελευταίας λέ
ξεις. Καί έπειτα ήκουσαν νά τήν φιλγί ή Χρυ- 
σοΰλα καί νά τή λεγή:

Ιπερικυκλώσαμεν όλα·. καί εσκεπτόμεθα πώς νά 
έμποδ/σωμεν αύτό το δυστύχημα. ΆχοΟτε έκεΐ 
σείς! νά χάσωμεν τήνκαλλιτέραν μας φίλην, ενώ 
ολαι μας ειμεθα ΰποχρεωμέναι, κατασκλαδωμέ- 
να: είς αύτήν; Φαντασθήτε, κυρία ’Αγλαΐα, 
οτι μα; βοηθεΐ ολας, διότι αυτή είναι, σοφή" 
μά· σας παρακαλοΰμεν νά το πιστεύσητε ότι.είναι 
σοφή, Δεν ’ξεύρετε σείς. Τό θέμα μας άμα 
ξίν» διίσκολον αυτή θά τό ήξεύρη καί θά μας 
το κόμη, τό ρήμά μας θά το ίδη, τήν παλαιάν 
μας θά τήν διόρθωση, τό εργόχειρου μας θά τό 
«ρχίση, αυτή ολα, ολα,. κυρία ’Αγλαία, τά 
’^eùpet, σας βεβαιοϋμεν ωσάν διδασκάλισσα. 
Καί !πειτο νά παόσν, να έρχεται είς τό σχό-
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λεΐον! Έσκέφθημεν νά καταδάλωμεν όλαι τάς 
μικράς μας οικονομίας, άλλά διά πόσους μήνας 
θά φθάσουν; Τϊ νά κάμωμεν! Άπεφασίσαμεν 
λοιπόν να σας γράψωμεν μίαν επιστολήν καί νά 
σας παρακαλεσωμεν νά παρακαλέσητε τους γο
νείς μας νά πληρώνουν ολαι εξ ίσου τά δίδακτρα 
τής Χρυσούλας. Τί θά'πέση -ray ,χαθενός; Δέν 
είναι αλήθεια, κυρία Άγλαία;- Καί εγώ άνέ- 
λαβον να γράψω τήν επιστολήν, διότι μοίί ήλθε 
νά σκάσω καθώς ήκουσα τήν είδησιν. ' 

»ΦαντασΟητε ότι τήν ώραν χαθ’ ήν μάς ¿διη
γείτο ή ’Αντιόπη τό συμβάν και τήν είχαμεν 
περιχυχλώσει ή Άθηνα μέ τό τόπι εις τό χέρι 
ή Πολυξένη καί εγώ, καί είχον· άγκαλιασμένην 
τήν Χαρίκλειαν ή Ευρυδίκη καί ή “Αρτεμις, έγώ 
ή όποια ήμην είς τό πλευράν, της Άντιόπης μοβ 
ήλθε νά ξεσχίσω τήν τραχηλιάν μου άτώ τό κακό 
μου, όταν ή Αντιόπη ειχε: «Σιωπή γιατί έρ
χεται ή Χρυσουλα! »

» Καί πραγματικώς ή Χρυσουλα εμβήκεν είς 
τήν τάξιν καί επειδή δέν μας. είδεν ήρχετο, κρα
τούσα τ’ά βιβλίου είς τήμ.χείρα, νά μας ε’νπνι τήν 
καλημέραυ. Είδετε άγαθότης καί ευγένεια, xu- 

' ρία ’Αγλαία ·, Λοιπόν θά μας άρνηθήτε να μεσι- 
τεύσητε είς τούς γονεΤς μας διά τήν φιλτάτην 
μ«ς Χρυσούλαν; Δέν πιστεύομεν. Καί μέ τήν 
ελπίδα 'άτι θά' κατορθώσητε νά μείνη συμμαθή- 
τριά μάς ή Χρυσουλα ίιπογραρόμεθ«

Εΰσεβάστως 
Πολύμνια, Χαρίκλεια, ’Αντιόπη, ‘Λθηνά, 

Πολυξένη, Εύρυδίκη, Άρτεμςς u.

■. Ή,Διευθύντρια όταν' άνέγνωσε τήν επιστο
λήν συνεκινήθη μέχρί δακρύων.

— Αυτή ή-Πολϋμνια, ελεγεν, είναι ή.ζωηροπ 
τέρα μαθήτρια μου ,' καί ή εύγενεστέρα ψυχή! 
Μέ πόσην αφέλειαν έγραψε τήν επιστολήν τηςί 
Είναι άληθες ότιέγραψεν: εΓμεθα βεβαϊαι 
αντί βέβαιαι, ότι έχωσεν Sv: Ίδοό π ώ ς  συν
έβη, εκεί όποϋ δίν ήρμοζεν άλλ ’ είναι επίσης 
άληθες οτι μέ κάμνει αυτήν τήν στιγμήν νά 
κλαίω, όταν συλλογίζωμαι' ότι τόσον εύγενεϊς 
καρδίας μοί ένεπιστεΰθησαν νά διαπλάσω.

Καί μετά τίνα σιγήν σπογγίσασα τά δάκρυα

της έγραψε προς τήν μητέρα τής Χρυσούλας 
τήν ακόλουθον επιστολήν:

«Κυρία Μαρία,
Σήμερον ή Χρυσουλα δέν ήλθεν εις τό σχο- 

λεΤον. Σάς βεβαιώ ότι τήν απουσίαν της ήσθάνθη 
έκτος έμοΰ καί βλον τό σχολείον, τό όποιον 
διευθύνω. ’Ιδίως αΐ συμμαθήτριαι τής Χρυσού
λας, Πολύμνια, Χαρίκλεια, ’Αντιόπη, Άθηνά, 
Πολυξένη, Ευρυδίκη, καί “Αρτεμις μέ συγκι- 
νούσι. Τόσον ή λύπη διά τήν απουσίαν της είναι 
έζωγραφημένη είς τά πρόσωπά των.

» Γνωρίζω τάς' περιπετείας τής οικογένειας 
σας καί πιστεύω οτι Οά μοί επιτρέψητε , · ώς είς 
αδελφήν, ν’ άναλάβώ έγώ δί’ εξόδων μου τήν 
έκπαίδευσιν τής Χρυσούλας. Δέν πιστεύω .νά 
μοί άρνηθήτε τήν χάριν ταύτην καί μέ τήν. ελ
πίδα αυτήν Σας «σπάζομαι ώ; αδελφή ' 

Άγλαία-»
Τήν Ιπομένην ή Χρυσουλα εύρίσκετο μεταξύ 

τών συμμαθητριώντης χωρίς οΰδείς, οΰδ’ αΰταί 
αί ύπογράψασαι τήν επιστολήν, νά μάθωσι. τό 
πώς. Ήπόρουν μά/^στα τίς ¿πλήρωνε τά δίδα- 
κτρα άφοϋ οί γονεΤς των ούδεμίαν ίλαίον παρά 
τής διδασκαλίσσης αίτησιν.· Ή  Χρυσοίλά.ουδέν 
ταϊς είπεν, ή διευθύντρια προσεποιήθη οτι. δέν 
έλαβε τήν επιστολήν των καί μέ τόσην αδιαφο
ρίαν έφέρετο πρός αύτάς ώστε δέν ¿τόλμησαν νά 
τήν ¿ρωτήσουν. Ή  κυρία ’Αγλαία ήτις ουδέ
ποτε είς ουδένα ¿φανέρωσε τό καλόν τό όπο'ον 
Ιπραξεν, ενδομύχως έλυπείτο διά τήν αδιαφορίαν 
τήν όποιαν ¿δείκνυε πρός τάς καλάς εκείνος φ{- 
λας, αί όποΐαι τήν είχον κάμει νά κλαύση μέ 
τήν επιστολήν των. Καί ιδιαιτέρως πρός τήν 
Πολύμνιαν έτρεφε τοσαότην στοργήν ώστε πολ- 
λάκις τή Ισυγχώρει μικράς ζωηρότητας έξ ευ
γνωμοσύνης. Ναί, Ιξ ευγνωμοσύνης! Διότι τό 
θάρρος τής μικράς αύτής ζωηρας τη Ιδωκεν 
αφορμήν δια τόσον ώραίκν πραξιν. ·

Σή\Αερον ή Χρυσουλα είνε γυνή διακρινομένη 
επί μαθήσει καί ψυχικαΤς άρεταΐς καί διευθύνει 
εν τών Ιπισημοτέρων παρθεναγωγείων τόϋ υπο
δούλου Ελληνισμού.

Καλλιβουλος Πολυάσχολος

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟ ΕΙΠΕ
Προχθές δύο άδελφαί καί δύο αδελφοί συνε- 

ζήτουν. Δέν είξεύρω καλά περί τίνος συνεζήτούν, 
εϊξεύρω δμως ότι, ή συζήτησίς των ήτο πολύ 
σφοϊρά και όλοι ώμίλουν μέ έξαψιν. Ό  Σόλων

είχεν Ιγερθή όρθιος καί Ιχειρονόμει ζωηρώς. 
π  Ύπατία τω άπεκρίνετο φωνάζίυσα μέ δλα 

τά δυνατά της. Ό  ’Αρίστιππος έκτόπα τήν χεϊρά 
του έπί τής τραπεζης, ή δέ Ευρυδίκη τοίς έλεγε
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καθαρά καθαρά οτι δέν εΐξεΰρουν τί λέγουν. 
"Οστις τού; ήκουε θά ¿νόμιζε περισσότερον οτι 

' άγυιόπαιδες μαλλόνουν είς τούς δρόμους παρ’ ότι
συζητούν αδελφικώς καλοανατεθραμμένα παιδία.

Αίφνης ό Σόλων ευρίσκει εν νέον επιχείρημα, 
τ’ο' οποίον. κανείς ¿ως τήν στιγμήν εκείνην δέν 
είχε σκεφθή, καί τό ρίπτει είς τό μέσον τής 
σφοδρά; εκείνη; συζητήσεως: « ’Επιτέλους, ό 
πατέρας τό ειπε ! »

’Αμέσως ή Ύπατία καταβιβάζει τήν μύτην 
της καί τήν φωνήν της, ό Αρίστιππος αποσύρει 

| ' τήν χεΐρά του άπό τήν τράπεζαν καί ή Ευρυδίκη
I ούτε τσιμουδιά δεν εκβάλλει. Ό  πατέρας, ό
| όποιος έχει τόσα χονδρά καί μεγάλοι βιβλία, ό
ί πατέρας, ό όποιος άναγινώσκει ’ένα σωρόν περιο

δικά καί εφημερίδας; ό πατέρας, ό οποίος εινε 
τόσον σοφός, ό πατέρας, ό όποιος δεν άπαταται 
ποτέ <’ ό πατέρας τό ε ίπε»! ποιος θά αντέλεγε; 
Καί Ιγινεν ήσυχία ώς διά μαγείας. Ό  Σόλων 
άνορθοΟται ύπερηφάνως καί εξακολουθεί ίιποστη- 
ρίζων τήν ιδέαν του’ τωφαίνεται ότι τήν βαρύτητα 
ή όποία υπάρχει είς τό «ό..πατέρας τό είπε» 
τήν έλαβον οί ϊδικοί του λόγοι, καί οτι μετέχει 
καί αύτός άπό τήν σοφίαν τοϋ πατρός του.

’Αλλά τότε πώς συμβαίνει αυτά' τά ίδια παι
δί* νά μήν ύπακούουν μέ τό ίδιον σέβας καί νά 
μήν ύποτάσσωνται είς όσα «ό πατέρας είπε»·κ*ί 
νά φαίνωνται 'ότι λησμονούν μερικά; σύμβουλός, 
τάς όποιας τοΐς λέγει;

Πρό τινων ήμερων παραδείγματος’ χάριν, ό 
Σόλων άνερριχήθη εις τήν αμυγδαλήν τοϋ κήπου 
των Οέλων .νά συλλαβή μίαν γαλήν. Καί όμως 
τί είχεν εΐπεί ό πατέρας; Είπεν ότι είναι κιν
δυνώδες ν ’ άναδαίνη. είς τήν αμυγδαλήν, διότι 
είμπορεί να πέση καί νά σπαση τήν κεφαλήν 
του, προσέτι δέ τφ  είπεν ότι δεν πρέπει νά κα- 
κοποιή τά ζώα.

"Οταν ή 'Τπατία ώμίλήσε μέ άλαζονίαν πρός

Ο Π Ε Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Μ Ο Σ
Ό Γιάννης ήτον μαθητής, μ4 δίχως νά μαθαίνη· 
Μόνον θαρρείς γιά τήν τ ιμή  είς τό σχολειό πηγαίνει.

"Αν Ιχη τά  βιβλία  του ’ς τήν σάχκα κρεμασμένα, 
Ά λ λ ά  τά περισσότερα 8έν εΓν’ ούτε κομμένα,
Καί τάσπρά του τετράδια γ ιά  νά μήν τους λερώση 
Τό τόσο γυαλιστό χαρτί δέν ταχει μελανώσει,
Καί άν πηγαίνη 'ςτό σχολειό, ή παίζη μέ τεννάκια  

"Η τό θρανίο πελεκά, ή  κάνει άνθρωπάκια*
Κι’ δταν τυχόν ό δάσκαλος ’ς τό μάθημα τόν βγάνη, 
Τό στόμα του κρατεί κλειστό καί βλέπει ’ς τό ταβάνι. 
Μηδενικά κ α ί φυλακή καί τιμωρία τόση 
’Σ τόν Γιάννη δέν κατώρθώσαν νά βάλουν ’λ ίγη  γνωσι.

μίαν σομμαθή-ριάν της καί τήν έκαμε νά κλαίγι, 
πολυ ολίγον ένεθυμήθη ’¿τι ο πατέρας είπεν 'ότι 
πρέπει νά είνε ευπροσήγορος, εύγενής πρός τάς 
συμμαθητρίας της, καί πρός όλους,.

"Οταν ό Αρίστιππός έπέστρεψεν άπό τό σχο- 
λείον, μέ τόν Γρηγόρην.τό κακοανατεθραμμένον 
παιδίόγ, έλησμόνησεν εντελώς, οτι ό πατέρας 
είπε ποτέ νά μή συναναστρέφεται μέ αυτόν.
. "Οταν ή Ευρυδίκη κρύπτεται είς μίαν γωνί«ν 
καί έ'ξαφν* ¿ρμά.έπί της 'Γπατίας, ύποκρινομ.ένη 
τόν καλλ ικάντζαρον καί φωνάζουσα. αγρίως 
δι* νά τήν τρομάξη, ενθυμείται «ρά γε διόλου 
ότι δ πατέρας, είπε ποτέ νά μή τό κάμνη αύτό, 
διότι είνε πολύ. επικίνδυνος αυτός ό. αιφνίδιος τρό
μος’;' Μήπωςαράγε αΐ συμβούλιά, όταν. πάρέλθούν 
οκτώ, δέκα πέντε ,ήμέραι,’ παύουν πλέον νά είνε 
συμδουλαί; Πολύ όλίγην αξίαν έχει ή εύπείθεια 
τών παιδίων εκείνων,, τά όποία μόνον την στιγμήν 
κατά τήν οποίαν τά συμβουλεύουν πείθονται είς 
τήν συμβουλήν.; "θ',τι ό-πατέρας είπε πρέπει 
νά τό πιστεύετε' πολύ καλά4 .άλλά .πρέπει-καί 
νά τό έκτελήτε,.είτε'εϋχάριστον'εινε, είτε δυσά- 
ρεστον, είτε συμφωνεί μέ τάς ιδέας σας καί τάς 
κλίσεις σας, είτε όχι. Πόσον γενναιόκαρδον θά 
ήτο τό παιδίον εκείνο , τό όποιον όχι μόνον εν
θυμείται οσα τω είπεν ό πατέρας, άλλ’ είς πάσαν 
επιθυμίαν όπως πράξη κακόν τι, είς όλα τά κακά 
παραδείγματα, είς πάσαν τάσιν πρός τό νά πράξη 
σφάλμα τι θά άντέταττεν εν: « Ό  πατέρας τό 
ειπε» σταθερόν, επίμονον, καί δέν θα έπραττε 
κατ’ οίιδένα τρόπον δ,τι τω είνε άπηγορευμένον!

’Εκείνος ό θρίαμβος θά είνε πολύ διαφορετι- 
κώτερος άπό τόν πρό ολίγου θρίαμβον τοϋ Σό- 
λωνος. "Οστις θριαμβεύση κατ’ αύτόν τόν τρόπον, 
δέν αισθάνεται υπερηφάνειαν, αλαζονείαν, άλλά 
χαράν, ευτυχίαν, καί.,ό θρίαμβος οδτος είνε έκα- 
τοντάκις, χιλιάκις καλλίτερος άπό τόν άλλον.

Σταματινα

Συνείθισε.'ς τήςπροσβολαίς, '< τήν πείνα, *ς τό σκοτάδι.

Γιάννης πηγαίνει τό πρωί, Γιάννης γυρνά τό βράδυ.

"Εχει τό κάθε μάθημα ’ς τή· γνώμη του ξεπέσει,
Ή ιστορία μοναχά καμ μ ιά  φορά τάρέσει:
"Οταν κανείς παλληκαρδς άνδραγαθίαις κάνη . . .
“ΩΙ τότε ένθουσιασμός άκράτητος τόν πιάνει) 
θέλει τόν κόσμο καί αυτός νά  κάνη άνω κάτου 
Καί ’< τά βιβλία  ¿θάνατο νά  μεΐνη τώνομά το υ.

Μά πώς; Ποΰ ν ί  βρεθούν έχΟρόί, γ ιά  νά τους πολεμήση 
Σέ ποιό πεδίον των μαχών κι’ αύτός ν’άνδραγαθήση . .

Η  Δ ΙΛ Π Λ Α Σ ΙΣ  Τ Ω Ν  Π Α ΙΔ Ω Ν

Έσκέφθηκε, χα ΐ μ έ  μυαλό κατακτητοΰ μεγάλου 
Εόρήχ’ έχθρούς— τούς μαθητάς ένός σχολείου άλλου' 
— ’Αφού μαθαίνουν γράμματα άλλοΰ καί μ'άλλον τρόπο, 
Κάνουνε κράτος χωριστό, κ’ εΓν’ άπό ξένον τόπο . . .  
Λοιπόν τό έθνος μας έγώ άμέσως θά συνάξω.
Καί έναν πετροπόλεμο καλό θά τούς τινάξω , . ·
Νά ίίοϋνε Γιάννης τ ί 64 π  ή μέ μ ιά  καλή  σφενδόνα Γ —

Είπε εύθύς τή  γνώμη του . . .  Μ’ αύτά τά  λόγια μόνα 
’Αμέσως μάζεψε στρατό: παιδ ιά  δκτώ — εννέα , 
“Εγειν’ δ Γιάννης στρατηγός χ’ ή φοβερή π α ρ έ α ,

' Σάν τέλειωσε τό μάθημα, μέ αδειανό στομάχι,
Τό μεσημέρι ξςκινφ νά δώση πρώτη μ ά χ η .

Ό Γιάννης, 'νόμιζε εύθύς πως θέ νά ’μπη ’ς τήν Πόλι· 
Μά εΓχε τ ϊλ λ ο  τό σχολειό τόν φοβερό Μανώλη , 

’ Αλλον μιγάλον στρατηγό, δπου πετΰντας πέτρα’ 
’Μπορούσε ναΰρη τό σκοπό άπό πενήντα μέτρα.
’Σ τήν πρώτη πέτρα πωρριξε ό Γιάννης ήρθε άλλη  
Κ αί τόνέκτότιησε βαρειά άπάνω ’ς τό κεφάλι.
Ό στρατηγός ’ξαπλώθηκε φαρδύς πλατύς, καί τότε 
Άμέσως έσχορπίσθηκαν οί άλλοι στρατιώται.

Τόν χύρ Μανώλη έφεραν είς τήν Α στυνομ ία . . . .
Κ’ ένας διαβάτης έ'τυχε έχει καί μ ’ εύσπλαγχνία 
'Σ τό φαρμακείο έφερε τόν λιγοθυμισμένο 
Άγνώριστον ά π ’ τήν πληγή καί καταματωμένο .

Δώδεκα ’μέραις Ιμεινε ό Γιάννης ’ς τό κρεββάτι 
Κ’,ή μάννα του δέν έκλεισε τόσαις νυγτια ίς τό/μ άτι.

ΤΒρθ’ ό Μανώλης νά τόν *8ή κ ι’ αύτός μετανοιωμένος 
Κ'έκεΤ κοντά ταυ ’στάθηκε σκυφτός καί λυπημένος. 
Κ ι’ όΓ ιάννηςετσιτοϋ’μιλεΤι «Δένπρέπει 84 νά σκάσης. 
Τέτοιο κεφάλι τ ίξ ιζε , Μανώλη, νά τό σπάσης . . . ··

"Ομως αύτό τό μάθημα ώφέλησε τόν Γιάννη ■ 
Ώρχίσθηκε τόν στρατηγό πως 8έν θά ξανακάνη ,
Πώς τακτικά θά μελετφ, μέ βλη τήν καρδιά.του, 
Γιά νά τόν κάνη ίκανόν ή έπιμέλειά του 
Μέσα ’ς τής μάχης τήν φωτιά τή 8όξα νά ζητήση , 

"Οταν μ ιά  'μέρα ή 'Ελλάς ’ς τάλήθεια πολεμήση.

Γεοργιος Δροϊινηε

Κ Α Λ Α  Ν Α ΠΑΘΗ

Ό  Παύλος ¿λάσπωσε τά ένδύματά του, διότι 
ει; τόν δρόμον δέν ¿πρόσεχε που Ιβάδιζεν. Ό ' 
ΙΙέτρος λέγει: «Καλά νά πάθη!» 'Ο Πέτρος 
δέν έμαθε τά μαθήματα του, διότι έπαιζε άντί νά 
μελετά, καί θά τιμωρηθή: «Καλά νά πάθη»,

σκέπτεται ό Παύλος, «άφ’ οδ δέν έμαθε τό μά” 
θημά του πρέπει νά τιμωρηθή» .  Ό  Παύλος 
έφαγε πάρα-πολλά γλυκίσματα καί είνε ασθενής. 
Ό  Πέτρος, οστις βλέπει πόσον ¡είνε ώχρος καί 
πόσον τφ πονεϊ έ στόμαχός του, δέν τόν λυπεΐται
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διόλου: «Ποιδ; τοδ eke vit φάγη τόσον πολλά
γλυκίσματα; Καλά νά-πάθη I »  σκέπτεται. Ό  
Πέτρος ήθέλησε να κάμη πειράματα επί τής 
θερμέτητός τήν οποίαν παράγει ή φλόξ Ινός 
χηρίού καί έπαυσε τα δάχτυλά του: «Κ αλά να 
πάθη ! »  ανακράζει ό Πέτρος, «ποιός τού είπε 
να παίζη μέ τήν φλόγα ; »

Άλλα. προχθές καί οί δύο όμοΰ' έπραξαν 
σφάλμα τι, τό όποιον διά λογαριασμόν των «ν
τρέπομαι νά είπω. Έτιμωρήθησαν καί οί δύο. 
Τούς έκλεισαν εις το υπόγειον. *0 ΠαΟλος 
•σηκόνει τον κόσμον άπ'ο τα ; φωνάς. Ό  Πέτρος 
λακτίζει τήν θίραν τού υπογείου. Ά λ λ ’ ούτε ό 
είς ούτε ό άλλος δέν λέγουν : « Καλά νά πά- 
θωμεν I »

Διατι αράγε; Αΰτοί οί όποΤοι τόσον προθύμως 
έφώναζον: «Καλά νά πάθη !» δταν ό «ίς έξ αυτών 
έλασπόνετο, ¿τιμωρείτο ¿(’ αμέλειαν, Ικαιε τά 
δάκτυλά του, ήσθένει άπ'ο τήν λαιμαργίαν, διατί 
τόρα δέν λόγου« τό ίδιον διά τον ¿αυτόν των

δταν καί ά  δύο συγχρόνως τιμωρώνται δι* απείθειαν;
Διότι καί ό Πέτρος καί ό Παύλος το «χαλά 

νά πάθη!»  το λέγουσι μέ καχεντρέχείαν, μέ 
μοχθηρίαν, ευχαριστούμενοι διά τό. κακόν τοΟ 
άλλου. Μόί είπον μάλιστα οτι όταν λέγωσιν αυτό 
τό « Καλά νά πάθη!»  τό πρίσωπόν των εκφράζει 
ειρωνείαν, εμπαιγμόν. '
• Τούτο. εΤνε πολύ κακόν, μικροίμου φίλοι1 δέν 
έχει οΰτω; , ·

"Εκαστο; ας μάθη νά λέγη πρό; τον' ¿αυτόν- 
τού: «Καλά νά πάθω !» όταν πάσχη κακόν τι 
τοΰ όποιου αυτό; ό ίδιο; εινε ό.αίτιο;- άλλ’εάν 
βλέπετε τού; άλλους νά τιμωρδνται διάτα σφάλ
ματά των, μή δεικνύετε ευχαρίστησιν  ̂μή χαίρετε. - 
Ή  χαρά αίΐτη εΐνε κακή χαρά, μοχθηρά χαρά· 
αλλά άπό τό δυστύχημά των ή τήν τιμωρίαν 
των προσπαθείτε πάντοτε νά Ιξάγετε ωφέλιμον 
μάθημα, τό όποϊον νά δύναται νά σας προφύλαξη 
άπό δμοιον σφάλμα ή- δμοιον πάθημα. .

Φιλομήλα

• Ξανθίππη I. Καλοετυπη, 9 ¿των
Βρπ,βιυ̂ ίΤΛϊ π«τά πόν Siûupev $ιαγυηι?}Δν 4εβ*λάΐΓΜυς>·

Ι ϊ ΔΪΑΠΛΛΣΓΣ ΤΟΝ Π ΑίΔΰΝ
I

; Τ Ο Υ

Έ σ π ε ρ ο ς , .  ι 3  έ τ ώ ν .

Τον πρώτον ’έπαινον 
Μ ι κ ρ ά  Σ έ ι σ ο υ ρ ή θ ρ α ,  9  έ τ ώ ν .

Τοΰ δευτέρου έπαένού 
Έ λ σ ο ο τ ρ ό π ι ο ν ,  1 2  έ τ ώ ν .

ΕΟφήμον μνείας
Μικρός Καπουκίνος, ιο  έτών.— Ά π τερ ο ς Νίκη, ι η έτών.— Κορκορσν, ι3  έτών. 

Γεώργιος Α . Καρυδιάς, 12 ε τώ ν .-— ΠιπεροσΠυρόν, ίο  έτών.— Συλλογισμένος, ι3  5/1( 
έτώ ν ._ Γραίο: Δρϋς, 9 έτών. —  Μικρός Λεμβούχος, ι ι - έ τ ώ ν  ακριβώς.— Ά ραπάκος, 
1 2  έτών.— Κωνσταντίνος Κύρκας, 1 1 - έτώ νί——Πολυγρά^ος, 8 έτών.— Ελληνική Ση
μαία, ι ι  ,/ί έτών·— Ερυθρός Ψ ιττακός, ι ι έτών καιέ£ ήμερων.— Συμπαθητικός, ι ι */, 
έτών.— ΚοΤ-κρί-κρΤ καί Τουροΰ-ροΰ, 9 ’/ .έ τ ώ ν .— Γέρων Κηπουρός, ίο  έτών.—  
Ά πορος ΠαΤς, ι ο έτώ ν.—Τ ό Έλευθερωθέν ΓΙήλιον, ί ι έτών.— Ευάγγελος Γ. Μ άγνης, 
ι ι  έτών.— Ευδοξία 'Ρούσου, ι3  έτώ ν.—Δάμων καί Φ ιντίας, 14  έτών.— Μικρός Σ ε ι-  
σουρήθρος, 13 ·*·/, έτών.

Τί θαυμασία εποχή ή των εορτών I 'Ομολογήσατε, κύριοι όγδοήκοντα τρεις, οί όποιοι διηγωνί- 
σθητε είς τόν τέταρτον διαγωνισμόν, οτι άν δέν συνόπιπτον αί έορταί δέν θά!εΐργάζεσθε έπ’ αύτοϋ. 
Άχόμη καί άπό τό Λονδίνον χαί; άπό τήν ‘Οδησσόν,-καί.αχό τήν Κωνσταντινούπολιν και από τήν 
Βραΐλαν καί άπό τόσα άλλα.μέρη έστειλαν Άπάντησιν εις τόν τέταρτον διαγωνισμόν. Πότε έπρό- 
φθασαν! Πότε! Καί άν τό χιόνι τής 21,{ Ίανουαρίου συνέπιπτε νά πόση ενταδθα πρό τής2 0 515 
Ίανουαρίου, πόσοι- άκόμη θα διηγωνίζοντο. Διότι τί -άλλο θά εκαμνον κλεισμένοι μέσα; Τ ί άλλο 
καλλίτερου παρά θά είχον « τήν Διάπλασιν» εμπρός των καί θά συνέτασσον τήν άπάντησιν εις τόν 
διαγωνισμόν της; Δεν πρέπει όμως νά περιμένητε τοιαύτας ευκαιρίας ή κακοκαιρία; δια να διάγω-
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νίζεσθε' ούδέ νά δειλιατε νά στέλλετε τήν άπάντησίν σας, καθώς Ιπραξριν, ώς πληροφορούμεθα , 
πολλοί έκ τών μικρών μας φίλων, «ν οίς καί ή Άκανθυλλίς, καί ό ’Ολύμπιος Ζευς καί ό Κορυδα- 
λος καί to Εύοσμο» "Ανθος, οί οποίοι έγραψαν την άπάντησίν, άλλ’ έδειλίασαν να μας τήν άποστεί- 
λουν, ενψ δεν έπρεπε να δειλιάσουν ποσώς. Διότι πρέπει να etcrQs βέβαιοι ότι ουδέποτε θά εΰρετε 
επιεικέστερο» κριτήν αχό «τήν Διάπλασιν». .

Έ κ  τών 83 απαντήσεων άίτινες έφθασαν εις .το Γραφεϊόν μας έμπροθέσμως, μόνον 65 έλήφθη- 
σαν ύπ’ όψει. Διότι έκ των 18 αί μέν δέν άνεγινώσκοντο ποσώς— τόσον κακογεγράμμεναι ησαν — 
αί δέ ήσαν ανυπόγραφοι εντελώς —  τάση απροσεξία! — αί δέ είχόν ύπερδή καί τόδιπλάσιον των 
ώρισμένων όκτακοσίων λέξεων!— τόση φλυαρία!— καί άλλαι,— δίν θά το νηστεύσετε,— ήσαν ακα
τάληπτοι— τόση ασυναρτησία!

Έ κ τών λοιπών 65 αί μεν 22 έχρίθησαν αξιαι ευφήμου μνείας, μια Ιχρίθη άξια τοΰ δευτέρου 
επαίνου, δύο δέ ή της Μικράς Σεισουρήθρας καί ή τοϋ 'Εσπέρου ήρισαν περί του βραβείου επί πολύ. 
Είναι αληθές ότι ή Μικρά Σεισουρήθρα ε'ις τόν Διαγωνισμόν αυτόν ήρπασε τό βραβεΐον καί τό εκρά- 
τησεν επί χολλήν ώραν εις τό μικρόν της ράμφος. Καί υπήρξε μία στιγμή, καθ’ ήν όλίγου δεΤν 
τό εκράτει ΐδικάν τη:, ά λλα . . .  άλλά . . . άλλα φαντασθήτε ότι αυτή ή τόσον προσεκτική καί 
χαριτολόγος δγεινεν ολίγον απρόσεκτος καί ολίγον πολύλογος καί άπήντησε δι’ 904 λέξεων ένφ 
μόνον δι ’ 800 τό πολύ έπρεπε κατά τους Ορους τοΰ Διαγωνισμού ν’ άπαντήση - Καί έστερήθη τοϋ 
βραβείο», τό οποίον τό Ιλαβεν ισόπαλος αγωνιστής,' ό “Ε σπερος, καί οίΐτω'δι’ αυτήν έμεινε, καί 
πάλιν ό πρώτος έπαινος.

Παρατηροϋμεν βμως εις τούς 82 εκ τών διαγωνισθέντων, οί οποίοι όλοι- έγραψαν .ότι ό κύριος τοΟ 
κουρελάδικου εκ τής έφημερίδος έμαθε εις ποϊον ανήκε τό γατάκι, οτι δέν ¿πρόσεξαν νά Ιδωσιν 
ότι αυτός άναγινώσκει επιστολήν, έν ή φαίνονται καθαρώΐατα αί λέξεις έξαδ (έλφη) τό γατ (άκι.) 
Καί λέγομεν οτι κάμνομεν τήν παρατήρησιν εις τούς 82 μόνον έκ τών 83, διότι ό Μικρός Σεισου- 
ρήθρος τοΰ οποίου τό χειρόγραφον ήτο τόσον κακογεγραμμένον, ώστε τα περισσότερα δέν ανεγινώ- 
σκοντο καί έπομένως δέν ήδυνήθημεν νά τό κρίνωμεν, έγραφεν οτι: «δ κυρ Άνδρέας» , ώς ονομά
ζει τόν κύριον τοΰ κουρελάδικου, «εδρεν είς τα παλαιόχαρτα τήν επιστολήν τής Κ υρ ιακούλας, 
ή οποία έγραφεν είς τήν έξαδέλφην της Εΰθαλίαν είς τόν Πειραια ότι εινε πολύ λυπημένη αύταίς 
τής ήμέραις, διότι έχασε τό γατάκι τό δποΤον τής είχε χαρίσει ένας πολύ έξυπνος κύριος από 
τήν Ή πειρον». Καί δι’ αυτήν καί μόνην τήν λεπτήν παρατήρησιν του ό Μικρός ΣεισουρήΘρος κατε- 
τάχθη τελευταίος μεταξύ τών ευφήμου μνείας, ενώ έπρεπε ν’ άπορριφθή τό χειρόγραφόν του διά τήν 
κακογραφίαν του.

Είς τόν πέμπτον διαγωνισμόν τόν οποίον θά προτείνη «ή  Διάπλασις» διά τοΰ προσεχοΰς φυλ
λαδίου Ιλπίζομεν ότι όλοι οί διαγωνισθησόμενοί Θά γράψουν καθαρώτερον τήν άπάντησίν των καί 
μέ μαΰρην μελάνην, καί όχι μέ ερυθρόν, όπως Ιπραξεν ό Ερυθρός Ψιττακός, ό οποίος δώ νά 
εφαρμόση τήν παροιμίαν: « Κατά ,τόν Μαστρο-Γιάννη καί τά κοπέλια του »  έκαμε καί τά γράμ
ματά του ερυθρά ώς τά πτερά του.

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΝ «ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΕΩΣ« 
ΤΟΝ ΠΡΟΤΑΘΕΝΤΑ ΕΝ ΣΕΛΙΔΙ 183 ΤΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

Ή  Κατίνα είχε μιά γατίτσα πολύ εύμορφη μέ τρίχαις μαύραις καί γυαλιστεράίς σάν βελοΰδο. 
Τήν έλεγε Σερπετή, τήν αγαπούσε δε τόσο πολύ, ώστε μόνη της τής έδιδε τό φαγί πρωί, μεση

μέρι καί βράδυ, καί έπροτίμα νά μείνη αυτή νηστική παρά ή Σερπετή. 'Ένα πρωί, άφοΰ έδαλεν 
είς τό πιάτο τής· Σερπετής τό φαγί, έπήγε καί εκείνη νά πλή τόν καφέ της. Τό φαγί ήτο πολύ καί 

■ ή Σερπετή είχε τό πολύ μεγάλο κακό νά εινε λαίμαργη; Το έφαγε όλο, έφούσκωσε καί ήρχισε νά 
[ στενοχωρήται, όχι, εννοείται, άπό τήν φούσκωσι, αλλά διότι ήσθάνετο ότι τό μεσημέρι δέν θά εΐχε 

δρεξι νά φάγη. Είς τήν στενοχώριαν της .αυτήν εσυλλογίσθη ότι Ινάς περίπατος καλός θά τήν 
ώφελοΰσε πολύ είς τήν χώνευσιν δέν είχε τελειώσει.· τήν σκέψιν της αυτήν- καί έξήλθε τής θύρας, 
καί μέ ενα πήδημα άπό τήν σκάλαν εύρέθ.η εις τόν δρόμον. ’Ολίγα βήματα ειχε κάμει, ότε αντι- 
κρύζει τό ανοικτό στόμα ενός σκύλου' έπάγωσε το αίμα ’ς τής φλέβαις της άπο̂ τό̂ φόδο της, καί
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τό βάζει ’ς τά πόό̂ α χωρίς νά είξεύρη ούτε εκείνη ποΰ .πηγαίνει· δ σκύλος τήν στρώνει ’ς τό 
κοντό' ή καϋμένη ή Σερπετή τά ειχε χάσει, καί όσο> Ισυλλογίζετσ ότι ώρα τήν ώρα θά τήν άρπά- 
ξουν τά.νύχια τοδ σκύλου, τόσιρ περισσότερον έτρεχεν. “Εξαφνα βλέπει ’μπροστά της ενα βαρελάκι: 
« ΤΑ! αύτό είναι ή σωτηρία μου,» είπε μέ τόν νοΰ της, καί αμέσως σκαρφαλώνει, χώνεται μέσα ’ςτό 
βαρελάκι καί έκεί ελουφαςεν ήσυχη, διότι τό βαρελάκι ήτο υψηλό καί ό σκύλος δέν έφθανε νά 
πηδήση μέσα._

Ή  Κατίνα, άφοΰ έπιετό.ν καφετής καί έμαθε τό μάθημά της, ένθυμήθη τήν Σερπετή καί επαρα- 
ξενεύθη πώς δέν ήλθε νά τήν εύρηI τήν φωνάζει, τίποτε, τρέχει εις τό δωμάτιον όπου τής είχε 
βάλει τό φαγί, δέν βλέπει άλλο παρά μόνο τό πιάτο άδειο' ψάχει είς τά άλλα δωμάτια, παρατηρεί 
κάτω άπό όλα τά έπιπλα, άλλά πουθενά δέν ήμπόρεσε νά τήν εύρη. Τότε ήρχισε νά κλαίη και νά 
κτυπα τά πόδια της είς τό πάτωμα, Ό  μπαμπάς της καί ή μαμά της άκοΰν τής φωναϊς, τρέχουν 
νά ίδοΰν τί έπαθε, τήν ερωτοΰν τί έ’/ει, καί εκείνη 3χι μόνον δέν τούς. αποκρίνεται, άλλά καί τόσω 
περισσότερον φωνάζει, διότι άν καί ητο ή Κατίνα καλό κορίτσι τήν είχαν όμως χαϊδεύσει καί μέ τό 
παραμικρό ήρχιζε τά κλάμματα καί έσύρετο εις τό πάτωμα. Τέλος μέ τά πολλά τους είπε τήν αιτίαν 
διά τήν οποίαν Ικλαιε, καί δ μπαμπάς της τής ΰπεσχέθη ότι θα τό βάλη είς τάς εφημερίδας και 
όποιος τήν ηυρε θά τήν έφερεν όπίσω.

Καθώς σας προείπον ή Σερπετή έχώθη είς τό βαρελάκι καί δέν έτολμοΰσε νά ’βγή άπ’ έκεϊ | 
διά τον φόβον τοΰ σκύλου, Είς τό βαρελάκι Ικεΐνσ έρριπτον οί γείτονες τά σκουπίδια καί άπ’ εκεί [ 
τά έπερνε ό .σκουπιδας καί τά Ιρριπτε είς τό κάρρο. “Ενας ό όποιος έμάζευε, διά νά τά πωλή, τά ί 
παληόχαρτα καί παληοκούρελα, τά όποια εβαζεν είς ενα τζουβαλάκι ποϋ είχε ’ς τόν ώμό του, ήλθε ! 
κατά κακήν τύχην τής Σερπετής καί στό βαρέλι εκείνο διά νά ψάξη μήπως είς τά σκουπίδια εύρη · 
παληόχαρτα, Έσκυψεν είς τό βαρέλι καί είδε τήν Σερπετήν καί μαζΰ μέ τά. παληόχαρτα φην | 
επήρε καί' αύτήν καί τήν έρριψεν είς τό τσουβάλι του διά νά βαρόνη περισσότερον καί όταν τό ι 
τσουβάλι έγέμισεν έπήγεν είς τό κουρελάδικο νά τά πωλήση. Έφθασεν είς τό κουρελάδικο καί ό ι 
Κυρ- Γεώργης— έτσι · ώνομάζετο ό κύριος τοΰ κουρελάδικου —  άφοΰ τά έζύγισε, τόν ¿πλήρωσε 
καί Ιγύρισε τό τσουβάλι διά νά τά άδειάση' άλλά μαζυ μέ τά κουρέλια επίσε κάτω καί ή . Σερ
πετή. Ό  Κύρ-Γεώργης επειδή είδε τήν Σερπετή τόσο εύμορφη δέν τήν έδιωξεν,|άλλά τήν εκράτη- 
σεν είς τό μαγαζί του.

Τήν πρώτην ήμέραν ή Σερπετή ενθυμείτο τήν μικρήν της κυρίαν καί δέν ήμποροΰσεν άπό τήν



Χό-ϊτην της. νά ήιυχάυη, άλλα μετά δύο, τρεις ήμερος έσυ-ιείβισε τον Κίιρ-Γεώργη *cei δέν την 
έμελλε τόοω πολύ.
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Mtxv ήμέραν ό Κύρ-Γβώργης είδε εις τα  παλνρχαρΐα. μίαν εφημερίδα καί επειδή δεν είχε δου
λειάν τήν έπήρε και τήν Ιδιάδαζεν' άμα Ιφθασεν εις το τελευταϊβν φύλλο, εις τάς «γνωστοποιήσεις,» 
είδεν ότι είχε χβθή μία γατίτσα μί χαρακτηριοτικά απαράλλακτα ’σαν τής Σερπετής, καί παρεκα- 
λεΤτο όποιος τήν ηίρε νά τήν Ιφερε εις τον κύριόν της, δ όποιος θά τού εδιδε μεγάλην αμοιβήν. Ό  
Κίιρ-Γεώργης άμέσως βάζει τδ καπέλο του, πέρνει είςτό ένα χέρι του τήν Σερπετή καί εις τδ άλλο 
τήν εφημερίδα καί τρέχει εις το σπήτι τής Κατίνας, διότι εις αύτό το σπήτι Ιλεγεν ή έφημερίς. .

Ή  Κατίνα άμα είδε τήν Σερπετή της, ολίγον ίλειψε να πετάξγ) άπό τήν χαράν της" άλλα καί 
ή Σερπετή, ώς προς αύτό τδ ζήτημα, 8έν έπήγε ’πίσω' παρατηρήσατε εις τήν εικόνα καί θά τήν 
ΐδήτε ότι φαίνεται σαν να πέτα  άπδ τα  χέρια τού Κύρ-Γεώργη.

"Γστερον άπδ το· πάθημα αύτό ή Σερπετή |· 
δρεξίς διά περίπατον, άλλά καί τήν λαιμαργίαν

Κ Υ Μ Α  Κέ

Ήθελε νά άναπνεύση τή ς θαλάσσης τδν άέρα 
Καί σ ιμά ’« 4  ακρογιάλι Ενα« μύρμηκας μ ιά  'μέρα 

Σιγανά περίπατον«
Καί χωρίς καμμιά  φροντίδα γύρω -  γύρω έχυττοΰσε.

Σαν νά τοδλεγε τδ κύμα V  άφριζε έχεΤ κοντά τον : 
«Φίλε,γιάτραβήξουλίγοΙ» Άλλ'εκείνος,τή δουλειά του, 

"Ολος πόζα καΙ_καμάρι 
’Τράβαε τόν ίδιο δρόμο τόν άέρα τον νά πάρη,

ε φρόνιμος κ α ί όχ ι μόνον δ ίν  τή ς  ή λ θ ε  πλέον  
;  εκο ψ ε , δ ιότι έ ς  α ιτ ία ς  τ η ς  Ιπαθε τόσα  κ α κ ά .

Ε ε π ε ρ ο ε ,  έτών 1 3 .

ΜΥΡΜΗΞ.

Μά τδ κύμα άφού είδε, ότι τόν κουφό τού κάνει: 
«Τό λοιπόν ξυνό ίά  σοδβγη, μύρμηκά μου,τδσεργιάνιί»  

Μέ βνμό πολύ φωνάζει 
Κ’ έξαφνα μέ τούς άφροόςτου ώρμησε χαί τδν άρπάζει.

Άγωνίσθη ό χαϋμένος χ ι’ από τούς άφρούς ίπάνω  
Σήχωσε’τήν κεφαλή του, χ’ ε ϊπ ε ι «Πρέπει ν ’ άποθάνω- 

Διασχέδασις όλίγη 
’Λφοΰ έχαμε τόν νοϋ μου άπ' τήν χεφαλή νά φύγη. * 

Σαπφο Δηλαδη
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. . ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟΝ «ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΕΩΣ»
 ̂ΙΙολύ λυπείτα ι « ή Δ ιάπλασις »  διότι τ ιν ίς  έχ των μικρών της φίλων δεν άναγινώσκουν, φα ίνετα ι, 

τήν άλληλογραφίαν της καί οι’ αύτό παρεπονέθησαν οτί δεν έλαβον τό χ α ρ ι τ ω μ έ ν ο ν  [ Ι ι β λ ι ά -  
ρ ι ο ν ,  ένω επλήρωσαν τήν συνδρομήν των πρό τού Ίανουαρίου. "Οσοι δμως ήξεύρουν πόσον Ινδιαφέ- 
ρονσα εινε ή « Αλληλογραφία » ε ίς  όλους τους αναγινώσκοντας « τή ν  Διάπλασιυ * δεν άπέτειναν τοιαυτα 
παράπονα.πρός αυτήν, διότι πρώτον πάντων τήν « ’Αλληλογραφίαν» άναγινώσκουν καί είδον τήν είς 
τό τέλος αύτής έν τω  φυλλαδίιρ τού παρελθόντος Ίανουαρίου δήλωσιν περί τού χρόνου τής άποστολής 
τού χ α ρ ι τ ω μ έ ν ο υ  β ι β λ ι α ρ ί ο υ .  Έ λπίζομεν ότι όλοι οΐ μικροί μας φίλοι θά άναγινώσχουν τού 
λοιπού τήν « ’Αλληλογραφίαν» μετά προσοχής, δτότ» παν ό,τι ιδιαίτερον έχει νά είπη  « ή  Δ ιάπλα- 
σ ι ς »  πρός αύτούς, έχίί·, ε ίς τήν « 'Αλληλογραφίαν της ». τό λέγε ι.

Π Α Ι Δ Ι Κ Ο Ν
Είς το μάθημα τής-Γεωγραφίας.
Ό  ά ιδάσ χαΛ ο ΐ. Ποίους καί πόσους πόλους γνω

ρίζει« ;
Ό  μ α θ η τ η ί · Τρεις· τόν Βόρειον, τόν Νότιον καί 

τόν πώλον που έχαίαλί/εναεν 6 Χριστός δταν είσήλθεν 
είς τά  'Ιεροσόλυμα,

•Βίτάλη ύτ.6*»9 Β((νρ«9 

τ—  Παιδί μ ο υ, δέν πρέπει ποτό ν ’ άναβάλλης διά 
τήν αΰριον έχεΐνο τδ όποιον είμπορεις νά κάμης σή
μερον, έλεγεν είς τδν Κωστάχην ή μήτηρ του.

—  Ά ν  είν ’ έ τ σ ι,  μαμά , είπε τότε ό Κωστάχης,

Π Ν Ε Υ Μ Α
δέν είναι καλλίτερα νά φαμε σήμερα τήν τ ο ύ ρ τ α  
’πούέφΰλαξες δε’ αΰριον ; ·ΐ.νη,η *«?«»?*■<.

Είς τήν οικογένειαν τού μικρού Παύλου τρώγει συχνά 
ό κύριος 'Ρώτας, φίλος τής οίχογενείας.

Κ ατά τάς ήμέρας ταύτας ό Παύλος είνε όλο; χαρά .
—  Σ’ αρέσει λοιπόν πολύ, πού έρχομαι χαί τρώγω 

μαζή σας; τόν έρωτφ μίαν ήμέραν ό κύριος 'Ρώτας.
—  " β ΐ να ι.
— Διότι μ' άγαπφς πολύ , δέν εΓν’ Ι τ σ ι;
—  Ά ,  όχι I Γιατί χάνομε ένα φαγητό περισσότερο I

τοί Πί7ίΐνβ5.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ « Τ Η Σ  ΔΙΑ Π ΛΑ ΣΕΩ Σ ΤΩ Ν  ΠΑΙΔΩΝ
ΑΠ λοιπόν ποια έξ όλων των μιχρων μου φ ίλων  

συνίλαδ* τήν ιδέαν νά  παραστήση μ ετ’ άλλων φίλων 
της τδ δραμάτων τού κ. Αίμυλίου. Είμαρμένού «Τό. 
Δώρον τής Πρωτοχρονιάς· ,α ? ;  ποία; Γράψατέ μοι έπέ- 
τυχεν ή  παράστασις; ίχειροχροτήβητες είχετε άχροα- 
τήριον εύαίσθητον , τό συνεχινήσατες έπηνέβητε .διά 
τήν ώραίαν σας απα γγελ ίαν ; Γράψατέ μοι όλας τάς 
λεπτομέρειας όσαι τό. παραστήσατε καί είχετε μοι £ν 
θέλετε νά δημοσιεύσω καί άλλο δράμα, £ν σάς άρε- 
σχουν τά δράματα. Ηχούσατε; Περιμένω τήν γνώμην 
σας χα ί τά ς  πληροφορίας σας.

Κ αί.ή  χωμφδία «Τί άστεΐον· ποίαν Ιντύπωσιν έχα- 
μεν είς τήν γάταν σα ς; Τήν έ ίά λα τε  νά τήν παοα- 
στήση; άλλά πού νά εΰρητε Στρατή χα ί Τρεμοάλη 
χαί Άσπρούλι χαί Σταχτερό χαί 'Αραπάκι 1 ΥΑ I όμο- 
λογήσατε ότι τοιούτονς έξόχους ήθοποιούς. δυσχόλως 
δυνάμεθα νά εύρίσχωμεν χάθε ίόραν. Καί έπειτα πόίος 
άπό σάς θά είχε τόσην σκληρότητα ώστε νά ύποχριθή 
τό πρόσωπον τού Στρατή I Αύτό είνε τό μεγαλείτερον 
κώλυμα είς παράστάσιν αϋτής. Δέν είνε Αληθές;

Λοιπόν, φίλε "Ε σπερε, σέ συγχαίρω. Δόΐ μοι νά 
σφίγξω τήν χεΐράσον, καί στεΐλόν μοι τήν φωτογρα
φίαν σου, Γρήγορα δμως.

Άζεύρω 4γώ τ ί θά άπήντας συ, φ ίλη μου Γ ρ α ία  
άμΐ’ί ,  έάν ήρωτάσο διατί ή  Κοπενάγη είνε διάσημος 
πόλις· θά έλεγες : «διότι έχεΤ ίγεννήθη ό βασιλεύς τής 
Ελλάδος Γεώργιος.- Πολύ χαλά· είνε χαί τούτο είς 
λόγος; Έρώτησον δμως χα ί τήν i i i x p a r  Σ εισο τρ ή -  
θραγ  νά ίδής ποίαν άπάντησιν 6ά σοί δώση· αύτή θά 
σοί ε ιπ η  : «διότι έχει έγεννήθη ό "Ανδερσεν! » Καί δν 
δέν ήξεύρης τ ί έστιν Άνδερσεν μάθε ότι δ Άνδερσεν 
εγραψε τά  ώραιότατα παιδικά διηγήματα, τινά  έχ των 
όποιων μεταφρασθέντα εύρίσχονται δημοσιευμένα είς 
τούς προηγουμένου; τόμους «τής Διαπλάσεως· ■

Μία έκ των πνευματικών άσχήσεών σου θά δημο- 
σ ιευίή  είς προσεχές φυλλάδιον, φ ιλτάτη  Ά ε ιθ ά ^ η ε  
Δάψαη·

Διατί. ή  Σ φ ίγ ?  rffl»· θ η β ίίγ  Επιφορτίζει έμέ νά 
διαβιβάσω τούς -¿σπασμούς της είς τδν Δαμαιγα χ α ί  
Φ ιττ ία Υ  ένφ όλην τήν ήμέραν είνε μαζύ τω ν.; Δ ια τ ί;

Κ αί ό Μικρός ΕαπουχΤνος δέν είνε όλην τήν ήμέραν
μέ τόν Βενί Ζούγ Ζούγ;

"Ωστε καθ’ ήν ήμέραν έγραφες τήν άπάντησιν είς τόν 
Δ’ Διαγωνισμόν, άγαπητέ μου Μ ιχρΙ Λ εμβούχε, 
έώρταζες τά  γεννέθλιά σου. Βέβαια ! Αφού μοί λέγεις 
ότι ήσο 1'] έτών αχριβ& ς χαθ’ ήν ήμέραν μόί τήν 
άπέστειλεςί Σέ συγχαίρω διά τήν είσοδόν σου είς τό 
1 2  έτος I /

Είς τήν έπιοτολήν σας, φ ίλε ι μου Α άμω γ χ α ί  Φ ιγ- 
τ ία  Ανακαλύπτω όλίγην χβκεντρέχειαν, έκεϊ είς τό 
τέλος- Δ ια τ ί; Τί σας μέλλει έσας διά τήν ήλικ ίαν τ£ν · 
άλλω ν ; 0ά  εϊπω είς τήν M txp ar Σ ειαονρήθραν  
καί είς τόν Π ε ρ ιγ -π ΐν -π ΐγ  ότι ή Άγγελιαφόρος Πε
ριστερά έμαθε τό όνομά των χαί τό είπε χαί είς σας.

Ε ρ ω τ ή σ ε ις ,  π λη ρ ο φ ο ρ ία » , ά β π α σ μ ο ί,  προσ
ρ ή σ ε ις . Ή Ά η δ ώ τ  τ ή ς  Έ ρημον  έπιθυμεΤ νά μάθη 
τό ό'νομα τού Σ νΑ Λ ογίσμεγον. —  Ή Μιχρα Σ β ί-  
σονρήθρα  μοί γράφει: «Φιλτάτη Διάπλασις] Οί μι
κροί σου φίλοι ή  Ά χατθνΛ Χ ιε  χαί ή  Ξ άνθη  Ά γρ α μ -  
π ε ,Ιη  χαί ό Μ ιχροί Κ απακχ ίτορ  θέλουν νά  μάθουν 
τδ όνομά μου. Ά λ λ ά  μου φαίνεται πολύ παράδοξον νά 
ζητή νά μάθη τό όνομά μου ή  Άχανθυλλίς, ή ’Δ χα ν  
θυλλίς πού μέ αύτήν έγώ παθ’ ήμέραν πετώ· χαί όταν 
έλθη ή  ΒραΥΐη  χαί ή 'Α στραπή  χαί χαλάση τήν 
φωλεάν μας τρομάζομεν χαί α ί δύο' χα ί τδ πρωί πρωί 
σηχωνόμεθα χαί πηγαίνομεν μαζύ νά  εβρωμεν μα λλί 
χαί ξηρά χόρτα διά νά χάμωμεν τήν φωλεάν μας* καί 
δέν ήξεύρει τδ όνομά μ ο υ ; χαί ή 'Α γρ ά μ π ελη  χαί ό
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M t x p o c  Ε α π ο ν χ ϊ η ί  ( ά ν ' ε ί ν ε  c t v O a c  * « l  χ α λ ό γ η -

fO*) βέν ή|β6ρουν tô όνομά μου Τϊοΰ 4γώ μ*ςύ μ ΐ τήν
ΆχανΟυΙλίδα τό χρωι δταν ξημερώ<τρ χηγαίνομεν χβί
τράγφδουμβν *«1 «6τοΙ μέ «à ύραΐβ χρώματά των κ«1
μέ τήν εώωδίαν των καί ήμεΤζ μδ τδ μελφίιχδν κελά
δημά μας τρελλαίνομτν τδν κόσμον ; »— *0 Φαιτοξό- 
Λοζ Ά σ τη ρ  προσφέρει τού; άσκασμοώς του χρδς τδν 
"Ε απ ίρογ  καί τόν 'Α ργνρότοζον, των όποίων δχιθυ-

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑίΚΗίΕΙέ
18 . Φ ςΛνηεντώλιχον :— ’π ’— “ 8'ν'ς—τ ’ ν— *ργ“ν 

—V — πρ'ττ” — πρ’ χ*·—v’ —λ “ «*—‘ — χβ’ σ'χ* — 
*“  —' p V —'V * " « —«ί*ψ**5—'* V v V * .

Έβτάλη i>«fc MaftovràXa eo? £*ντί^ον.

19 . Συλλαβόγριφος : Τδ πρώτον μου εΓνε γράμ
μ α ,' τδ δεύτερόν μου εΓνε νήσος , τό σύνολόν μου δια
τρέχει τάς έρημους τής ’Αφρικής.

Έ β τ ίΐη  t is i  tÇJç ’AvevftvXllftoç.

20» £Άλά$όγρίφος : Tà ιτρώτόν μου eùptexercu 
είς τδ ’Αλφαβητάριο·/, τδ δεύτερόν μου είς τάς προθέ
σεις , τδ δέ σύνολόν μου κ α ίε ι.

Έ σ ϊΑ Ϊ ,  Ιχ Α ι ι 'Ί 'λ ο υ  v r t  : ή ;  M .xçaÿ [ i l ,  υ ' . , . ί α ί

21. Λ ε ξ ίγ ρ ιφ υ ς  :
Mi τήν κεφαλήν καθένας είς τδ σώμα μέ φορεΤ,
"Δνευ ταύτης μδ φοβούνται...άλλώ μόνον οί μωροί.

Ε στάλη Vxi τ$ ?  Kepx»çâv<

22. Λ εξέγρεφοφ ι
Είς ναούς αρχαίους, είμαι άλλά μδ τήν κεφαλήν.
Τήν άπέκοψας ; άμέσως προξενώ «όνον χολών .

ΈστίΑς Οκό τι,' &AVoTtO|i4vou.
23 . Α ν α γ ρ α μ μ α τ ισ μ ό ς ·

Ά π ’ τδ κύματα γεννώμαι, όπως εΓμαι αν μ’άφήσης·
Καί τούς «λέοντας φωτίζω, âv -μέ άναγραμματίσης.

Έ*τ4Χη .ôxi το? Mraço? Sitffovpiiipev·

24. Α ίν ιγ μ α , Τί πράγμα εΓνε έκεΤνο τδ δποΐον , 
καί αύτδ τδ όνομά του είσέτι ό!ν. χροφέρης , λύεται ;

‘ΒστάΧ^ ï r . è  ? e f  / lm ive?'

25 . Έ ρ ώ τη σ ις -  Κατά τ ί δμοιάζει έν βιβλίον μδ 
8ν τεμάχιον μπα χΛαβα .

•Eveil >J ςΗ*4 te? EO<j<i(MLr Άνίύνς.
26 . Α ο γο π α ίγ ν ιο ν . ΙΙώς δνομάζεται ή κώμη τής

μεΐ νδ μά9ή τό όνομα, πρός όέ τόν 1’. Δ. Κ· μέ τιαρα-
καλεΤ νά είπω ότι δνομάζεται Αθανάσιος Σ. Σ. καί
κατοικεί τώρα έν ΝαυπλΙψ. — Ή Ά κανθυλλί; έρωτφ
τήν Φωτοβόλον Ά χτΐνα  διατί ίδ ν τή  άχήντησεν είς
τήν τελευταίαν της Ιχιστολήν. —  *0 Μικρός ΚαχουχΤ*
νος εώχαριστεΤ Ίωάννην τδν "Ισπανόν, διά τάς ευχάς 
του καί τδν «¡σπάζεται, δχιθι/μεΐ ϋ  νά μάθ? τδ ά λη -  
θές του όνομα.

Ελλάδος ε ίς τήν όποιαν μόνον χλοώαιοι δώνανται νά
XCtXOtXOCv y ’Εστάλη ύτΙ> τβ?

27· Α ο γ ο χ α ίγ ν ιο ν . Ποια εΓνε ή πόλις èκείνη ή 
δχοία εόρίοκεται είς δλας τάς πόλεις καί είς δλα τά 
χω ρ ία  ς "ΕατΟλη in i τοΟ ΙΛο,Ιςριι.

2 8 . Λ ο γο π α ίγν ιο ν . Πώς δνομάζεται ή πόλις τήν 
όποιαν ut άρχαϊοι άθληταί εΓχον είς τάς χέΐράς των ;

Έ#Γάλη δ*δ foO MttçoC Λίμΐβύχον.
2 9 . Λ ο γο αο ιίγν ιο ν. Ποία χδλις τής Μικρός Άβίας 

εΓνε άχαράίτητος είς τά  πλοία ; ·ε»νάΐκ ύ*ι π. Τσ»).τι·
30. Λογοπαίγνιο·/.

Νάί δδν εΓμαι βυγγενής σας, χλήν χαράδοξον! άστεΐον! 
"Ολοι σας άνεξαιρέτως μδ άχοκαλεΤτε θεΓον I

Έίτϋη μ«9 tqC Σν̂ ϊοΪηταοΟ1
31. Ά χ ρ ο β δ ό χ η το ν . ΤΙς πηγαίνει ά χ ’ Άβηνών 

είς Πειραιά χωρίς νά κάμη δν ρήμα ;

3 2 . Ά π ροσδώ κνιπον. Ποιον α ίν ιγμα  ατής Αιαχλά 
σεβς» οώδείς των άναγνωστών της οόίέχοτε θά λύση

*)$ΐ 4çué<.
33. Ά η ρ ο σ δ ό κ η το ν . Πώς εΓνε δυνατόν νά εόρε 

θοΰν χόρτα δντός τών όχοδημάτων μας ; ■
'Β<Γτά).Τ| ùni τύ>9 tçT-Kpt-xpt «rt Te«j|90’-çe3·

Λ Υ ί Ε Κ
1 .  "Οταν μετά τίνος τών συμμαθητών σου συμμε

λετάς, μή μεταχειρίζου φωνήν δυνατήν, ώστε .νά γ ί
νεσαι είς τους άλλους δμχόδίον χρδς τήν μελέτην·—
2. Περίανδρος.— 3 . Λεωνίδιον.—4. Μήλος —  ήλος.— 
5. Πρφος— Πάρος.—6- 6ρ<ρχη—¿άκη. — 7. "Αλύσος. 
— 8- Τδ ΑΥνιγμα.— 9 .  Πώλος — (πίλος], —  10.· Τ. Φ. 
(τάφοι).— I I .  Τδ Φανάρι.—12 .’ Τά "Αγραφα. '— 13· 
"Ελαφος (ελα, φως.)—14. Διότι.τάς κλειδώνει ό όπη- 
ρέτης του.— 1 5 . ’Εάν εϊνε φαλακρός.

ΛΑΦΑΒΗ,ΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟ ΓΟ Σ ΤΟΝ ΟΝΟΜΑΓΠΝ ΤΟΝ ΛΓΤΩ Ν  
Ά τ,δα, vx|ç ’G¿rμου 3 . — Ά ΙηνιγΛ οίς Γ . κλ'οη 4 Ie/ .  —  'Λ 'τ - ίυ · ' . : ;  Ο  ιΰ ’ - — ’Λ λ ΙεΑ ; 3 ¡0.’ .  —  Άμ.ί^υλ·.'!: 10 ι δ’ ' 1/1].»·ηΐ 13 ι β ' .— 

•Ατίφβλος 5  «S** — ’Ayîli7|aîvi) Π«ρτ«*β1*β ft ” 'A im ço* Λί*»ι 11 (S'. “ 'Affcftixlif "Ι«ι?οϊ ft iÇ', • “ΆρϊνρβτοΕο? ft t$ '. ”  ·Αρλ»κΧνο? 7
ότούλβν ‘ Içs^yîiw  *e 't’,’ApT«jAi4 5  < S '.  — Votf.diceu t  N, 11- ·—Bsv\ Ζβΰγ 8 . — Γ.  5 δβ'. 9·

Βουτυρά tycvei« δ —  ΓαΧαξέβς 12 ιβ* —·4 4 μ »ν  *<ή ♦»»*£*; ft ι§ ' **1 L 3< _ ¿ 'λ ιΰ τ ,ς  Ζ ·  Ά Ι .  ft ι «  > — ÎlXaÿçtpôfliov 14 i * ‘ ·  “ ""Effiupc;
ft »S ', ^EiftuSoXos 7. ♦Sç H  i « '  x* l I S / · ' .  — 3 ία ’ . — ΦολατσΓβ AJpe 4 . — *Γ»ίμΗ IliXoitû^ffOu ft iR*. — *In«v-
viAeu Z. n<»rccp67f) 10 i».’ ’IvAvv^ç β Ί<τ«βνδΐ β  ιΕ'-— Κ «ρ 44η  ΊιοΑ^α 10 εδ* à « l 12— Κβζβντζής Π, 1. ft tft'·™ Kâim*p « a t  nolyisu*»)« 4· 
tS*-·— KopMÎiaç A. Γ- 1  ·6 '.  —  IteXift^ev ’ΒΧ{ζ» 1 - — 12-  —  AsCBtt&tf lr  2τ·«?. ft ift'v —  MwH^è&vpf« Κ&μήτη< 12  »a '. —
ΆΧ. 0  t*' xal 9 tft'. —  MA<m KepaS 8> 4i*€ÎX ta» 13  <ô\ — M‘.*fà M«Xtaaa Ο ιβ '. —  U w çd ΠιταΧο?4« 5  ι«* 3  ift'. — Μνχρί.

1 3  — Mtsçb? ’EftiX»«^? 10  ιβ ',—  Wixpb; ILa«ou/iM6< 12  te '.— M uea»r\çll ift' ««Ί 2 ,— ΤίβοξΚβμ'ήτη? 1 0  ια '.— Ό^ΦνβμβιτονΧοί
A. Β. 2 . —  ΟΟρύ,Νίοζ ΙφοΤρ« 1 1  tft'·— ΠαΚ« « I ?  tlivfteu 1 2  ta* -—  l la i? « 7 w ^ e y  Γρ. 13  ift*. — Π&4Γ«3ιαμα^ό«αι>Χο4 1« Κ ιβνβτ- xat Δτιμ·_12. 
—  Π ίΐΐρ ιιζί^  Γ· θρα^ύδουλοι 1Q, —'P etesià·*  ŒX&y HX4v 3  ift'· — ΧνΧύΐ'ίηί’ Π. Φ. ft tS*. — ΐ^ήχα  14·— î^\yi τ2 ν  1 , - Τ ζ40β{ Κ . Ι< 
ί  tft'- »  Tiç Ο ΐ ΐ ί ί  1 0 . ~  ΦιΧΛ«ί4τ){2- *α^ Μ. 1 .  — Φ*Λβ€4< 1 2  te ' xert 1 4 .

Συνδρομή ίτ η β ία  x<xl μόνον χροηληρωτέα ι Έ ν Έ λλάδ ι φράγκα 2 , — Έν τ φ  δξίοτερικφ φρ. 3.
Al οτΑ» iie it lâ a s u «  Π β ιίντ»  ¿p^ovtat 1 'iaviwaoiou .*β\ *ΧίιγουέΤΐ tV  31 ¿«χιμ3ρ«©ώ.

Ιγγρά^οΥτας τατΑ «29κυ »α\ Χσμβάνουαι τά çuXXiSi* 4x1· ίοΟ «ρύτον άριίμοΰ ιβ ί
E<Ç tqû< ιρομτ^(ύ«ντ«( %βΛ xçoxataîiXXcYW^ 1 0  ta^ I S  «ννίραμ&ς βίΛΧι^βι ΐν  φι/ίλβν θωριάν χ«4* ίΧο» τί* Γτοζ. 'Αψύτα’ i*ÎT*Tb*eit

δρ«χ. S 0  l« lt « V  1 0 0  Tûi; «Xiie^tK sùyftçe^iç τ» υ 1 0 .  — Al βυνέρίμβΛ ix tiïv ixapriwv vel toi? 4noar«V
Xevifct ί ι 4  γρ«μμ4««βήμΐ/·ν iXXnvtawv, *«V &X*w t2 v  XomcÔT Aga«*iïafMîJv iÿ « tû v .  <iç *al fii' ârywxri<c<Sv *aV >Αμ?»ικβ»ΓΧδν· ¿4» i î  t7v< rtoXXat 
fttè χβρΐθ«μιτμ4τ»ν tljç Έ·νΐΜΪ[< μό«τ Τρβτ«ζηΐτ!1< ΈλΧ43οςη τ?,ξ Γ«ΧΧ»α4 , ί·*ί*ιτβγών, ίι4  τοχομιρι^ΜΥ tSv 'ÈXX̂ YiMev ίβνδίων, Αι4 rpwaSv 
νο μ ιτμ 4τ»ν( χρημοΐί^ίμβτΜ Υ νλ\ συνβ1ΧβγμΛχ«»«>. ûttwiùvonat $2 4*' evftits< «p i«  %b* ¿u»6u*t*)v «Tiff 4ianl4c*o>ç τ δ ν  ΠσίίκΥ» 6fç "Afi»|v«î.
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