
Μ Ε Γ Α Λ Ο  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Ι

Σήμερον εΐνε τά γενέθλια τής Φκρής, τής κούκλας τής ΜαριάνΘης· διότι σήμερον 
έγεινε σωστής χρόνος άφ' οτου τής τήν ¿χάρισαν τήν κούκλαν της· δΓ αύτό καί ή 
ΜαριανΟη έκαμε μεγάλο τραπέζι καί ¿προσκάλεσε καί τήν έξαδέλφην της Χρυσούλαν. 

Ά λλα μήπως νομίζετε οτι μονάχα αύταί αί δύο θά καΟήσουν είς τό τραπέζι; Διό-
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λου. Πρώτα πρώτα 0ά καθήατρ ή Φιφή, άφού 8ι’. αύτήν ίσα ίσα γίνεται γύ τραπέζι, 
έπειτα 6 Βελουδοτόμαρος, ό έλέφας, έπειτα ή Μαυρίκα— προσοχή νά ¡¿ή τήν πάρετε 
διά Μαρίκαν — τό κατάμαυρον γατάκι τής ΜαριάνΟης, καί τέλος ό Φοίβος, τό εύμορφο, 
σκυλάκι τής Χρυσούλας, τό όποιον ήλθε μαζί μέ τήν μικράν κυρίαν του είς τό γευμκ,

Άπλάνουν τό τραπεζομάνδυλον ¿πάνω είς έν μικρόν τραπεζάκι. Ή μητέρα τής Μκ- 
ριάνΟης τής έδωκε τήν «δειαν νά πάρΥ) άπό τά χαλλίτερά των πιάτα, ποτήρια υψηλέ 
καί μίαν φ ιάλην... κρασί νομίζετε; Ό χ ι! τό κρασί τό έπιεν ό πατέρας της καί ή μη
τέρα της* διά τήν Μαριάνθην καί τούς προσκεκλημένους της ¿γέμισαν τήν φιάλην μί 
λεμονάδαν.

Τόν Βελουδοτόμαρον τον καθίζουν ¿πάνω είς έν υψηλόν καί φουντωτόν κάθισμα 
διά νά φθάνη 'έως είς τό τραπέζι, ή Μαυρίκα είνε αντίκρυ του ¿πάνω είς ένα καθι- 
σματάκι καί αύτή. Ή  Χρυσούλα δένει ένα χειρόμακτρον είς τόν λαιμόν του Φοίβου, ό 
όποιος ούτε κλαίει, ούτε μούτρα κάνει, διότι εινε πολύ καλοαναθρεμμένον σκυλάκι. Πα
ρατηρήσατε τ ί σοβαρότητα πού τήν έχει. Δέν σάς φαίνεται πώς θά ίβγάλη κανένα 
λόγον;

Ή Μαριάνθη κάθηται αντίκρυ είς τόν Φοίβον, έχει τήν Φιφήν είς τά γόνατά της 
καί τήν ταγίζει. Ά λλ ’ ή Μαυρίκα δεν έχει άνάγκην νά τήν ταγίσουν. Τό μισοάδειάσι 
ή πονηρά τό πιάτο της, διότι τής άρέσκει πολύ, πάρα πολύ τό ριζογαλον, όταν είνι 
γλυκύ καί έχρ καί κανέλλαν από ’πάνω.

Ό  Βελουδοτόμαρος ό'μως δέν βιάζεται τόσον· τού έδωκαν καί αύτοΟ ριζογαλον, καί 
ή προβοσχ ί ς  του — ή μεγάλη του γυριστή μύτη μέ τήν οποίαν τρώγει, διότι ό Ιλέφας 
τρώγει μέ τήν μύτην του!— ή προβοσκίς του είνε μισοβουτημένη μέσα είς τό 
πιάτο. ’Αλλά δέν τήν στριφογυρνα «κόμη νά τήν φέρη είς τό στόμα του. Ό  Βελου
δοτόμαρος έχει καλήν άνατροφήν, καί είξεύρει ότι διά ν’ άρχίσή τό γεύμα πρέπει νά 
καθήσουν.αί κυρίαι, καί ή Χρυσούλα άκόμη περιποιείται τόν Φοίβον.

Ώ ! νά τέλος πάντων έκάθησε καί. ή Χρυσούλα, καί όλοι πλέον τρώγουν αύτά τά
ώραία πράγματα πού είνε έπάνω είς τό τραπέζι.. Γελούν, λέγουν αστεία· έπειτα πί
νουν είς ύγείαν τής Φιφής. Έδιάβασα είς έν βιβλίον, ότι οί ¿λέφαντες είμπορούν νά 
κρατήσουν έν ποτήρι μέ.τήν προβοσκίδα των, δεν είμπορώ νά σάς βεβαιώσω δν κάμνφ 
τό ίδιον καί ό Βελουδοτόμαρος, διότι μοϊ» δείχνει, οπως καί . είς σάς βέβαια, τά όπί- 
σθιά του. Είμπορώ όμως νά σάς βεβαιώσω, ότι είς τό τραπέζι έφαγαν όλοι μέ τήν 
μεγαλειτέραν δρεξιν, ¿γέλασαν μέ όλην των τήν καρδίαν, καί εύχαριστήθησαν πολύ. 
Ά λλά ή Μαυρίκα άφήκε τήν συντροφιάν καί ¿πήγε κ«1 ¿ξαπλώθηκε είς ένα καναπέ, 
ωσάν γατουδάκι πού έφαγε καλά καί ¿χόρτασε καί θέλει νά χώνευση. Ό  Φοίβος δμως 
μένει είς τήν Οέσιν του καί κάμνει άκόμη τόν σοβαρό, όπως καί ό Βελουδοτόμαρος' ό 
όποιος ούτε κάν γυρνφ νά μάς ίδή μέ τά μικρά του καί πονηρά δμμάτια. Ή  Χρυ
σούλα είνε κατενχαριστημένη όπως ή Μαριάνθη, ή όποία σκοπεύει καί τού χρόνου 
πάλιν νά έορτάση τά γενέθλια της Φιφής της.

Νά σοΰ ζήση λοιπόν, καί τού χρόνου ή Φιφή σου, Μαριάνθη, και νά μή σου πάθη
κανένα κακό. . .  πρό πάντων από τά χέρια σου! Καί όταν τού χρόνου ή Μαργαρώ ή 
ύπηρέτριώ σας σηκώση τό τραπέζι, όπως άπόψε, τά πιάτα, τά ποτήρια καί ή φιάλη 
νά ΐμή Ιχουν τίποτε μέσα, ώστε ν ’ άπορήση καί αύτή μέ τήν δρεξιν των προσ
κεκλημένων σου καί πρό πάντων τού Βελουδοτόμαρου καί της Φιφής.
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Η Θ Ε Ρ Μ Α Σ Τ Ρ Α
Πόσον ώραΐα, πόσον γρήγορα ταξειδεύει κανείς... 

μέ τό δάκτυλονΙ "Οταν ίχη ενα γεωγραφικόν χάρ
την εμπρός του, είς μίαν στιγμήν, μ ! έν τράβηγμα 
του δακτύλου του περνά ωκεανούς, τοίις οποίους τά 
γριγγοριλτερα ατμόπλοια χάμνουν μήνας να περάσουν, 
περνά βουνά, είς τα όποια ίσως άκόμη δέν Ιπάτησαν 
πόδες ανθρώπου, περνά ερήμους γεμάτας άμμον, από 
τάς οποίας μόνον κερβάνια αράδων μέ καμήλους περ
νούν, πηδά άπ'ο τήν μίαν ήπειρον είς τήν άλλην, φθάνει 
είς τοίις πόλους, κάμνει άνω κάτω ϊλον τον κόσμον.

Πόσον ώραία, πόσον γρήγορα ταξειδεύει κανείς 
μέ τό δάκτυλόν του !

Ά λλα τώρα, αγαπητέ μικρέ μου άναγνώατα, τό 
δακτυλάκι σου δεν τό 6έλω διά τόσην μεγάλην π ι-  
ριήγησιν, αλλά δι’ έν μικρόν μόνον ταξειδάκι. 
Πάρε λοιπόν τόν χάρτην τής Ευρωπαϊκής Τουρκίας, 
άρχισε απ’ δπου θέλεις, φθάσε ε ίς . τήν θάλασσαν 
τής Προποντίδας, καί έκεΐ ανάμεσα είς τήν Ραι- 
δεστόν καί είς τήν Καλλίπολιν, κάτω από τόν Γάνον 
καί τήν Χώραν, ζήτησε το Μυριόφυτον.

Τό Μυριόφυτον εινε αρκετά μεγάλη κωμόπολις, 
γεμάτη κήπους καί αμπέλια καί φυτά, αξία νά Ιχη 
τόσον ώράίον δνομα. "Εχει καλά σχολεία, αλλ απ 
αύτά περισσότερον, τώρα, μας ενδιαφέρει τό δημοτι- 
χόν σχολείον, καί άπό αότό πάλιν ή θερμάστρα του.

«
• *

Έδώ εις τήν Ελλάδα τά σχολεία δεν Ιχουν θερ
μάστρας, εδώ δεν κάμνει τόσον κρύον τόν χειμώνα, 
άλλα εις τήν Θράκην, δπου είνε καί τό Μυριόφυτον, 
ό χειμώνας είνε περισσότερον χειμώνας, το κρύον 
περισσότερον κρύον, καί τά σχολεία Ιχουν τήν θερ
μάστραν των καί ζεσταίνονται.

’Από ολας δμως τάς θερμάστρας περισσοτέρας 
«υγκινήσεις αισθάνεται ή θερμάστρα του δημοτικού 
σχολείου τού Μυριοφΰτου.

Άμα άρχίζη τό καλοκαίρι, άπό τόν Μάρτιον, τής 
χάμνουν κομμάτια κομμάτια τόν λεπτόν λαιμόν της, 
ό οποίος είνε τόσον μεγάλος ώστε περνά ανάμεσα 
άπό τό παράθυρου, έβγοιίνει έξω άπό -ώ σχολέϊον 
γυρνά πρός τά επάνω, καί φθάνει έως εις τά κερα
μίδια, καί έτσι δίχως λαιμόν το χονδρόν καί βαρύ 
σώμά της τό πηγαίνουν είς τήν αποθήκην τού σχο
λείου δπου τό κλείουν. Έ κεΐ μέσα ή καύμένη ή θερ
μάστρα μένει ώσάν είς τήν φυλακήν μήνας ολοκλή
ρους μόνη, κατάμονη. Αύτή ή όποία είνε συνειθι- 
σμένη 'όλον τόν χειμώνα ν άκούη φωνάς, θόρυβόν, 
γέλωτας, καί νά βλέπη τριγύρω της ζωηρά παιδία, 
τώρα δέν ακούει τίποτε' καί αν στρέψη νά ίδή τριγύρω 
της, βλέπει έν χαλασμένον θρανίον, Ινασπασμένον 
δείκτην, ένα πίνακα άναγνώσεως σόυσμένον άπό τας
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T O T  Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Τ
σταλαγματιάς τής βροχής καί μίαν αράχνην ή όποία 
είς τήν γωνίαν τοϋ τοίχου υφαίνει τόν ίστόν της' 
‘όταν ό επιστάτης τοϋ σχολείου άνοίγη καμμίαν φο
ράν τήν αποθήκην, ή θερμάστρα παρατηρεί μέ πε
ριέργειαν ανάμεσα άπό τό άνοιγμα τής θύρας' καί 
'όταν βλέπη χελιδόνια νά πετούν. μέ χαρούμενα κε
λαδήματα έπάνω είς τάς γειτονικός στέγας, 'όταν 
βλέπη τόν ήλιον ζεστόν, ώσάν φλόγα, νά θέληνά 
έμδν) ϊως μέσα εις τήν αποθήκην και νά τήν ζεστάνη 
άπ’ Ιξω— ένω αύτή είνε συνειθισμένη νά ζεσταίνεται 
άπό μέσα— αναστενάζει άπό τήν θέσιν της καί λέγει: 

« Ά χ  ! άκόμη καλοκαίρι είνε ! »
Καί περιμένει' καί άφικράζεται μέ προσοχήν διά 

νά άκούση κάτι τι καί έννοήση τι. μήνας είνε' καί 
όταν άκούη δτι εξω τα παιδιά κρεμούν κεράσια είς 
τό αύτίον των καί στρέφουν έπειτα τό στόμα των καί 
προσπαθούν νά τ’ αρπάξουν μέ τά χείλη των καί 
οσα τό κατορΟόνουν κτυποϋν τάς χεζράς των καί πη
δούν καί φωνάζουν από τήν χαράν των, ή θερμάστρα 
λέγει μέ τόν νοδν της:

«Μά'ίο; θά είνε. »
Και περιμένει' καί οτανάκούη τά παιδία νά επι

στρέφουν άπό τήν θάλασσαν, ή όποία είνε έκεϊ πλη
σίον είς τό σχολεΤον, καί νά λέγουν ποιος Ιπέρασε τον 
άλλον είς τό κολύμβημα καί ποιον ¿*ό αύτά εΐξεύρει 
τόσον πολύ νά κολυμβα ώστε πηγαίνει Ιως μέσα είς 
τά πλοία τα άραγμένα μακραν από τήν ακρογιαλιάν, 
ή .θερμάστρα λέγει μέ τόν νοϋν της :

« ’Ιούλιος θά είνε. »
Καί περιμένει' άλλά μίαν ήμέραν δεν ακούει τί

ποτε πλέον μέσα είς τό σχολείον, ούτε τά παιδία νά 
τραγωδοΰν, οΰτε τόν διδάσκαλον νά κτυπα τήν βέρ
γαν του είς τά θρανία, οΰτε τίποτε' τό σχολείον μένει 
δίχως φωνήν, δίχως ζωήν ή θερμάστρα έννοεΐ δτι 
εγειναν αί διακοπαί και ψιθυρίζει:

«  Αδγουοτος θά είνε. »
Καί περιμένει. Περνούν κάμποσαι ήμέραι' ή Ούρα 

τοϋ σχολείου έξαφνα ανοίγει, ή καμπάνα αρχίζει νά 
σημαίνη—τό δημοτικόν σχολεΤον τοϋ Μυριοφύτου .Ιχει 
καμπάναν μέ τήν οποίαν προσκαλεϊ τά παιδία πρωί 
καί μεσημέρι είς τό μάθημα— άρχίζουν τά παιδία 
νά διαβάζουν καί ή βέργα τοϋ διδασκάλου νά κτυκα 
είς τά θρανία' άλλά καί Ιξω εις τόν δρόμον τί βοή, τί 
κίνησις! ή θερμάστρα ακούει τά κουδούνια των μουλά- 
ριων τά όποΤα κουβαλούν τά σταφύλια άπό τ’ αμπέλια 
μέ δύο βυτία, τό έν άπ’ έδώ καί τ’ άλλο άπ’ έκεΐ, 
καί τάς φωνάς μέ τάς όποίας είς τό πλαγινόν.μαγα- 
ζεΐον πατούν τά σταφύλια είς τό πατητήρι, έβγάζουν 
τόν μούστον, καί ρίπτουν τά τσίπουρα είς ένα με- 
γάλον, έ'ως έκεΐ έπάνω, κάδον, καί. εννοεί 0 «  ό τρύ
γος ήλθε, καί ψιθυρίζει μέ ένα βαθυν αναστεναγμόν;
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« Ά χ !  ό Σεπτέμβριος! »
Άπό τότε πλέον λεπτόν, λεπτόν μέτρα τδν και

ρόν που πέρνα' καί περιμένει μέ καρδιοχτύπι πότε 
ν’ άνοιξή ό επιστάτης τήν θύραν δια νά ίδή τί γίνε
ται έξω- καί άμα ϊδή οτι τά φύλλα μερικών δένδρων 
τα έποΐα εινε έχει εις τήν γειτονίαν αρχίζουν να πί
πτουν, παίρνει χά'πως θάρρος * ώ ! ποία ανατριχίλα 
χαρας τήν πιάνει όταν από τό . βάθος τής αποθή
κης άκούη τάςπροετοιμασίας τών χελιδονίων δια τήν 
άναχώρησίν των, τά κελαδήματα των, τά συχνά των 
πτερυγίσματά. τήν ανησυχίαν των, καί εν πρωί έξα
φνα παϋει διά μιας όλος εκείνος ό θόρυβος καί αί φω- 
λεαί μένουν δίχως φωνήν, καί αί στέγαι έρημοι! Δεν τά 
μισεί ή θερμάστρα τά χελιδόνια’ όχι, δέν εινε τόσον 
κακή' άλλά, τί τά θέλετε, δέν εινε δυνατόν να είνε 
φίλοι, νά ζοΰν μαζί- τά χελιδόνια διώχνουν τήν θερ
μάστραν, όπως ή θερμάστρα τά χελιδόνια, άλλά όταν 
φεύγουν αυτά, τουλάχιστον ταξειδεύουν, πηγαίνουν εις 
άλλους τόπους, ένφ ή καϋμένη ή θερμάστρα μένει 
δίχως λαιμόν, φυλακισμένη!

Ή  μ^γαλειτέρα της όμως ευτυχία είνε όταν τύ
χη ν’ άνοιξη ό επιστάτης τήν θύραν, και φυσήση 
μέσα εις την αποθήκην κανέν κρύον ρεύμα άέρος," 
εκείνο τό κρύον βεύμα τοΰ αέρος μέ το φύσημά του 
τής παίρνει βλην τήν στενοχώριαν τόσων μηνών, τήν 
δροσίζει, τής δίδει ζωήν διότι— παράξενον πράγμα 
—ή θερμάστρα ένφ ή δουλειά της εινε νά ζεσταίνη 
άγαπα τό κρύον τότε ένφ τανόζεται διά νά ξεμου- 
διάση τό πιασμένον σώμά της1, ψιθυρίζει μέ λα
χτάραν:

<ι νΑχ ! τέλος πάντων ! Αδριον μεθαύριον θά μέ 
βγάλουν! »

Και πραγματικές, μόλις κόμη δυνατώτερον κρύον, 
έρχεται ό έπιστάτης μέ τον ίανδυλανάπτην, τήν κα
θαρίζουν, τήν σηκώνουν, τήν πηγαίνουν μέσα εις τό 
σχολεΤΟν, τήν στήνουν εις τήν περυσινήν της θέσιν, 
πλησίον εις τήν έδραν τοΰ διδασκάλου- φέρουν καί 
τον κομματιασμένον λαιμόν της, ταιριάζουν τό Ιν 
κομμάτιον μέ τό άλλο καί γίνεται πάλιν τόσον με
γάλος, ώστε φθάνει έως είς τήν στέγην του σχο
λείου. Τότε αρχίζουν νά τήν τρέφουν- τής ρίπτουν 
ξύλα πολλά είς τήν κοιλίαν της, καί έκείνη εις έλί- 
γην ώραν τά κάμνει στάχτην καί από τήν άκραν τοΰ 
λαιμού της έβγαίνει ένας μαύρος καπνός, πού τον 
διώχνει ό άνεμος πότε δεξιά, πότε αριστερά καί δέν 
είξεύρει που νά φύγη.

Μέ τί χαράν τήν υποδέχονται τά παιδί« τήν θερ
μάστραν ! όταν έρχωνται τό πρωί είς τό σχολείον 
κατακρυωμένα, ώς νά έμβήκε καί έμεινε μέσα είς 
τά κοντογούνια των, ή τά βαμβακερά βρακία των, ή 
τα ζιπούνια των τό κρύον του δρόμου, καί εινε κόκ
κινα! αί μύται των καί ξεπαγιασμένα τ ’ αΰτία των, 
πλησιάζουν είς τήν θερμάστραν καί πυρόνοΟν τά χε

ράκι« των’ τό κρύον φεύγει είς τήν στιγμήν άπό ε
πάνω των, έβγαίνει έξω άπό τό σχολεϊον, είς τόν 
δρόμον όπου ήτο- καί τά παιδία κάθηνται είς τό θρα
νίου των, ανοίγουν τά βιβλία των καί ευχαριστημένε 
ώς νά τά χαϊδεύη γλυκά γλυκά ή ζέστη, αρχίζουν 
να μελετούν. Α ! τί ώράία όπου μελετούν I Ιξω άς 
κάμη ϊ,τ ι θέλει: άς εινε τόση τρικυμία ώστε τά πλοία 
τά όποια έρχονται άπό ' τήν Κωνσταντινούπολή νά 
μήν είμπορούν ν αράξουν εμπρός είς τό Μυριόφυτον, 
άλλά νά πηγαίνουν μέ μαζευμένα τά πανία των κάτω 
είς τόν κάδον ν’ άράξουν" ας φυσα τόσον δυνατός βο- 
ρηάς ή Ορασκηας ώστε οί μυλωνάδες νά δένουν καλά 
τους ανεμομύλους πού εινε εις τήν άκραν . τού Μυ- 
ριοφύτου, διά νά μήν άρπάξη τάς φτερούγας των καί 
φύγη· άς βρέχη τόσον πολύ ώστε'.να καταιβάση καί 
τό Ρεύμα καί σ Ποταμός,  καί να γεμίσουν τήν 
θάλασσαν μέ τό κίτρινον καί ωσάν λάσπη χρώμα 
του νεροδ των" άς εινε .κατα-χιονισμένος ό Άη- 
Λιας, καί άπό τήν πολλήν παγωνιά τά μαυροπού
λια ας έμβαίνουν είς τά παλαιόσπητα διά νά σω
θούν’ άς εινε ό,τι θέλει- τό σχολεΤον είνε ζεστόν 
τά υαλία τών παραθύρων ίδρόνουν άπό τήν ζέστην, 
τά παιδία μελετούν φωναχτά μέ ψαλμωδίαν τό μά
θημά των, ένφ ή θερμάστρα πυρωμένη, καταχόχκινη 
άπό τά πολλά· ξύλα, αρχίζει και αΰτή χάτι νά ψιθυ- 
ρίζη, ώ ; νά μελετά καί αυτή κανέν μάθημα, ή νά 
τραγωδοί άπό τήν εύχαρίστησίν τη ς ! . . ,

Πόσον τήν αγαπούν τότε τά παιδία τήν θερμά
στραν I πόσο-/ τ’ αγαπά καί αύτή όταν, ώσάν νά τά 
φιλή, κάμνει νά ροδοκοκκινίζουν τά μαγουλάδων ώς 
μήλα καί νά λαμποκοπούν τά όμμά·πά των.

’Από όλα όμως τα παιδία τού σχολείου ή θερ
μάστρα αγαπά εν μικρόν παιδίον έως οκτώ ετών, ορ
φανόν ένός ναύτου έ οποίος έπνίγη, όταν Ιπεσεν έξω 
είς τήν Σαμοθράχην τό μυριοφυτινόν καράβι πού 
έπήγεν εκεί νά φορτοίση κάρβουνα. Τό καϋμένον εινε 
τόσον πτωχόν, ώστε φορεί άμπαδένιο έπανωφοράκι καί 
πανταλονάκι άπό καραβόπανου καί ομοιάζει ώς μού
τσος' καί όταν κάμνη κρύον πηγαίνει είς τήν ακρογια
λιάν καί μαζεύει -κάτι ξυλάκια, χάτι φρύγανα διά 
ν’ ανάψουν φωτίαν είς τήν γωνίαν των, διότι ή δυσ
τυχισμένη ή μάνα του δέν Ιχει παράδες ν’ άγοράση 
ρούπαις (καυσόξυλα) οταν τά φέρουν μέ τά μου
λάρια των οί τοδρκοι κο ν ιάρηδες  άπό τά χωρία 
των καί τάς πωλούν- άλλά τά ξυλάκια καί τά φρύ
γανα ή Καί αί ξηραί κληματσίδες τάς οποίας φέρουν 
άπό τό μικρόν των αμπέλι όταν το κλαδεύουν, δεν 
είμπορούν νά κάμουν μεγάλην, ζεστήν φωτίαν, καί 
τό καχόμοιρον ορφανόν, όταν κάθεται είς τό παρα- 
γώνι δέν είμπορεΤ νά ζεστάνη τά χεράκια του καί 
τά ποδάκια του' δι’ αυτό συλλογίζεται τότε τήν θερμά
στραν, πώς στέκεται πλησίον της καί πυρόνεται, καί 
μέ τί αγάπην τό ζεσταίνει τότε ή θερμάστρα! άλλά
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κβί αυτό τόσον πολύ τήν άγαπα, ώστε τήν νύκτα, 
όταν κοιμάται είς τήν αγκαλιάν τής μάνας  ̂ του, 
και τό κρύον Ιμβαίνει εις το σπητάκι των άπό τας 
τρύπας, καί εκείνη τό σφίγγη διά νά ζεσταθούν και 
οί δύο, την βλέπει τήν φίλην του θερμάστραν είς 
τόν ύπνον του, ότι έρχεται έκεί κοντά είς τό στρώμα 
του, καί ζεσταίνει — αχ τί καλά ! — όχι μόνον αύτό, 
άλλά καί τήν καϋμένην του τήν μάναν, καί τής ρο
δοκοκκινίζει τά κίτρινα άπό τήν λύπην μάγουλά της, 
καί τής κάμνει νά λαμποκοπούν τά όμμάτιά της, 
τά. όποΤα είνε σβυσμένα άπό τά δάκρυα- και οταν 
τήν άλλην ημέραν ϋπάγη «ίς τό σχολείον, ώς να

έννογί ή θερμάστρα τί όνειρον είδε το ορφανόν την 
νύκτα, τό ζεσταίνει τόσον πολύ ώς νά Οελη να τού 
δώση άπό τήν ζέστην της νά υπάγει καί είς τήν μά
ναν του, διά νά μή κρυώνη.

*
* ·

“Ω ! «όσον ευτυχής είνε τον χειμώνα ή θερμά
στρα τού δημοτικού σχολείου τού Μυριοφυτου '■ 

Αύτάς τάς ήμέρας μοΟ είπαν οτι τήν έβγαλαν 
άπό τήν αποθήκην της, έβαλαν τον λαιμόν της και 
τήν Ιστησαν είς. τό σχολείον, εις τήν παλαιόν της 
θέσιν, διά νά ζεσταίνη ■ τά παιδία.

  Α ί Μ ϊ Λ ί ο ε  Ε ι μ α ρ μ ε ν ο ε

ΤΟ Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι  ΤΩΝ ΓΑΤΩΝ
Άπό ποντίκια παχουλά χορτάτοι, 
Φιλόμουσοι κ’ ευαίσθητοι πολυ,
Τό βίξανε ’ς τό γ λ έ ν τ ι  έ’ξη γάτοι 
Κ ι’ άκουμπανιάρε ι όλους ή Λιλή.

Στήν πολυθρόνα ένας ξαπλωμένος,
Ό  άλλος ’ς τό σκαμνάκι καθιστάς,
Ό  άλλος είς τό πιάνο ακουμπισμένος 
Φωνάζει σαν βαρύτονος σωστός.

Ά λλος σηκόνει απ’ έκεί τό χέρι,
Βαστά τόν χρόνο ’ς όλους γενικώς, 
Γιατί'τής νόταις  πειό καλά τής ξέρει 
Σαν δάσκαλος ή αρχιμουσικός.

*0 Άραπάκος παίζει τό βιολάκι 
Κι’ οί άλλοι μ’ αρμονία καί χαρά 
Είς τά ποντίκια ψάλλουν τραγουδάκι 
Κουνώντας τή μεγάλη των ουρά:

κ Πάστα φιστίκι 
» μικρό ποντίκι 
» καί παχουλό,

» Ό ταν μου πέσης 
» πόσω μ’ άρέσης, 
»  πόσφ γελώ.

» Έδώ σέ διώχνω 
» εκεί σέ σπρώχνω- 
» χρυσή δουλειά!
» Μιά σέ τσακόνω, 
ιι καί μιά σέ χώνω 
»  μέσ’ στήν κοιλιά »·

ΙΟ ΑΝ Ν ΕΣ Π οΛΕΜ Η Ε
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I αστρονόμοι, οί όποιοι εινε πολύ 
σπουδαίοι άνθρωποι, δέν το γράφουν 
εις τα βιβλία των, αλλά σεϊς δίχως 
άλλο θά τδ παρατηρήσατε, ότι γολα 
ή Σελήνη.

Ά λλά  διατί γελά ;
Πολλάς φοράς έσκέφΟην και νο

μίζω ότι τέλος πάντων τδ εύρήκα- 
’Ακούσατε νά σας τδ είπω.

Ή  Σελήνη ®πό τά υψηλά, οπού 
εϊνε, όταν ό ούρανδς εϊνε δίχως σύννεφα, βλέπει 'έως 
κάτω εις τήν Γήν· και άφού βλέπη, έχει βέβαια δί
καιον να γελα μέ όσα μας συμβαίνουν’ Θά σας έ'τυχε, 
πιστεύω, κάποτε νά τρέχετε εις τήν εξοχήν, είτε 
μέσα εις τά δένδρα, είτε είς τον δρόμον’ είδετε τότε 
τί έκαμεν ή Σελήνη;

Έτρέχατε; έτρεχε κατόπιν σας καί ή Σελήνη’ 
εοτέκεοθε λαχανιασμένοι; σας έχαμογελούσε’ «τρέ
χατε πάλιν; έτρεχε πάλιν καί αυτή. Έπερνούσεν εν 
σύννεφου· μίαν στιγμήν έγ ινε» άφαντη, τήν ¿ζητού
σατε’ έχωνε» από τό άλλο μέρος καί εγελοΰσε μέ 
πονηριάν και κατευχαριστημένη ότι διεσκέδασε τόσον 
καλά μαζί σας.

Δέν εΐνε φρόνιμον νά κυττάζετε ΰψηλά όταν τρέ
χετε. Διότι καμμίαν φοράν πίπτετε. Καί όταν εισθε 
γενναίοι, σηκόνεσθ« καί γελάτε σείς πρώτοι, την πα
ρατηρείτε, γελά μαζί σας.

’Αλλά άν σηκωθήτε καταθυμωμενοι, μέ τά κλαό- 
ματα, ώ τότε γελά περιπαικτικά, γίνεται κακή καί 
φαίνεται ώς νά σας λέγη:

—Τί κουτό παιδί!
Καί γελά τόσον πολύ ώστε νομίζει κανείς ότι 

Θά γελάσνι φωνακτά.
Πόσα παιδιά φρόνιμα καί κακά βλέπει καί κρίνει 

εις μίαν μόνην βραδυάν. Καί πόσα βλέπει νά περ
νούν απ’ εμπρός της, εις τά μακρινά της ταξείδια, 
άπό τον μικρόν ΆΟηναΤον, τόν όποιον αιαντδ εις τας 
Αθήνας, έως εις τόν μικρόν άραπάκον, τόν όποιον 
ευρίσκει εις τήν ’Αφρικήν, ή τήν Αμερικήν.

ΙΙοίαν ιδέαν Ιχεί διά τούς άραπάκους, ήμας δέν 
μας ενδιαφέρει’ Ιχει τόσα νά ΐδή είς ήμας, ώστε 
δέν μάς μέλει διά τά ξένα.

Σας παρατηρεί μέ πολλήν προσοχήν- ή Σελήνη 
είνε φίλη σας όταν είσθε φρόνιμοι, άλλά δέν άγαπα 
τά κακά καί κακοαναθρεμμένα παιδία.

Ή  μικρά μου φίλη Άνδρονίκη εινε πολύ φοβη- 
τσάρα! ΕΓνε μόνη είς τό δωμάτιον καί είνε εις τά 
σκοτεινά, διότι έπήραν τό φδς. Μία άκτίς τής Σελή
νης «μβαίνει άπό το παράθυρου, άλλ’αΰτή δέν φθάνει 
διά νά φωτίση όλον τό δωμάτιον, αλλά φθάνει νά

τής δείξγι διάφορα παράξενα πράγματα, φανταστικέ 
σχήματα, άπό εκείνα τά όποια κανείς δέν βλέπει 
τήν ημέραν καί τά όποια μόναν οί φοβητσάρηδ?; 
βλέπουν.

Ή  ιματιοθήκη γίνεται τουλάχιστον έλέφας! κ« 
τί εινε επάνω άπ’ αύτήν; "Εως τώρα ήτο ή φιάλη 
τοδ νερού, άλλ’ άφ’ ότου ή Άνδρονίκη έμεινε μ.όνη 
καί δίχως φως, ή φιάλη μετεμορφώθη είς φανταστι
κόν ζψον μέ μικράν στρογγυλήν κεφαλήν καί μεγά- 
λον λαιμόν, τά όποια κάμνουν σκιάν είς τόν τοίχον!)

Θά ήτο εΰκολον πράγμα νά είπή ή Άνδρον ίκηI  
Εϊξεύρω οτι αΰτός ό Ιλέφας εινε ή ιματιοθήκη μαι 
καί τό ζψον αυτό μέ τόν μεγάλον λαιμόν εινε ή 
φιάλη μου. Ά λ λ1 ή μικρά φοβητσάρα τά χάνει' τής 
περνούν άπό τόν νο3ν της όλο τρελλαί καί ανόητοι 
ϊδέαι.

Τήν κρατεί ενας φόβος! άν έτολμοϋσε θά εφώναζε!
Τέλος πάντων, ζαρόνει κάτω άπό τό παπλωμα- 

τάκι της, καί κρατεί τήν αναπνοήν της, ώς ή  
έσκόπευεν ή άθιρα εκείνη Ιματιοθήκη νά όρμήση 
επάνω της καί νά τήν καταφάγη είς έν λεπτόν.

Καί ή Σελήνη τά βλέπει αυτά καί γελα, όπως 
0α εγελούσαμεν καί ημείς, άν εδλέπαμεν μίαν τό
σον ανόητον κόρην.

Δέν θέλει, πιστεύω, κανέν άπό τά παιδία, τά όποΐβ 
διαβάζουν αϋτάς τάς γραμμάς, νά είνε δειλόν. Άλλά 
εϊξεύρω οτι, αν δέν Ιχουν αΰτό τό ελάττωμα, εχοιιι 
άλλα. Γνωρίζω παιδιά θυμώδη, πεισματάρικα, οκνηρά. 
Καί ή Σελήνη τά γνωρίζει, διότι απ’ εκεί όπου είνε. 
βλέπει τί κάμνουν οί μικροί γείτονές της της Γής.

Όταν σείς πηγαίνετε νά πλαγιάσητε τι δέν βλέ
πει τότε ή Σελήνη;

Βλέπει ένα μικρόν, ό όποιος δέν ήκουοεν όταν 
του είπαν 'ότι ήτο καιρός νά όπάγη νά κοιμηθή και 
βμως άπεκοιμήθη είς μίαν πολυθρόναν.

Τον εξυπνουν· αυτός γρυνιάζει. ΤΙ υπηρέτρια τόν 
παίρνει είς τήν αγκαλιάν της, σπαρταρά, τινάζει τας 
χειράς του καί τους πόδας του καί φωνάζει.

Του ¿βγάζουν τά φορέματα άλλ1 αυτός κλαίει:
 Νυστάζω! ι
Καί ένω νυστάζει δέν κοιμάται, άλλά κινείται άπ’ 

εδώ και απ’ εκεί όπως ό Φασουλής τού Περικλέτου, 
τόν όποιον οί ’Αθηναίοι είδαν βέβαια πολλάς φοράς 
είς τόν δρόμον.

Έμβαίνει ή μητέρα του καί τόν μαλώνει, καί 
ό μικρός παύει τήν γρόνιαν του’ άλλά ή Σελήνη 
τόσον νόστιμην τήν εύρίσκει τήν μουρμούρα τοδ μι
κρού ώστε της Ιρχεται νά χσρεύση καταμόναχη 
ανάμεσα εις τά άστρα.

’Ολίγον παρέκει εινε έν μεγάλο κτίριον, μέ

πολλά παράθυρα. ‘Η Σελήνη παρατηρεί με πολλήν 
περιέργειαν.

Είνε εν ιδιωτικόν εκπαιδευτήριον.
Ά μα έσήμανεν ό κώδων όλοι οί μαθηταί έτρεξαν 

είς τό ύπνωτήριον. Καί έπειτα άπό όλίγας στιγμάς 
ό καθείς έχώθη είς τήν κλίνην του, όπως ό ποντικός 
είς τήν τρύπαν του.

Ό  διδάσκαλος είνε έκεΤ, καί όλοι σιωπούν.
Ά λ λ  ό διδάσκαλος αναχωρεί’ παρευθύς μία κε

φαλή σηκόνεται, έπειτα μία άλλη- Δέν νυστάζουν 
άκόμη καί φέγγει τόσον πολύ ή Σελήνη.

Αρχίζουν νά όμιλοίίν αναμεταξύ των’ κατ’ αρχάς 
σιγά, έπειτα παίρνουν θάρρο; καί οϊ ψιθυρισμοί γί
νονται δυνατώτεροι. 

νΩ! Τί εΐνε πάλιν αυτό;
Ό ίΖαύλος κάμνει σκιάς τής χειρός εις τον τοίχον 

μέ τάς χείράς του..
“Εξαφνα κρότος ακούεται’ ό Παύλος έφαγε κα

τακέφαλα μιαν μαξιλαριά ’ δεν ήξεύρει ποιος του τήν 
κατέβασε, πετα λοιπόν καί αυτός τό μαξιλάρι του 
καί ¡όποιον εύρη.

ΕΤς συμμαθητής του τό πιάνει ’ς τόνάέρα, τό πιτδ 
είς άλλον καί αρχίζει μία περίφημος μαξιλαρομαχία. 

Δυστυχώς γελούν πολύ· έμβαίνει ό διδάσκαλος.
Ολαι αί κεφαλκί χώνονται κάτω άπό τά κλινο

σκεπάσματα, ά λλ ' ό Σωτήρης είνε ορθός άκόμη καί 
ζητεϊ τό μαξιλάρι του.

Ό  διδάσκαλος τόν βλέπει καί λέγει:
  Ό  Σωτήρης νηστεία «ίίριον ώς τό βράδυ 1
Ό  Σωτήρης άγριομματιάζει τόν συμμαθητήν του, 

ό όποιος του ¿πήρε τό μαξιλάρι του καί πηγαίνει είς 
τήν κλίνην του δίχως λέξιν νά εΐπή.-

Ό  διδάσκαλος άνεχώρησεν ’ ακούονται άκόμη 
μερικοί νά γελούν σιγανά, άλλά έπειτα άπό ολίγον 
δέν ακούεται άλλο άπό ρογχαλητά -

ΤΙ μικρούλα Μελπομένη,
Είς τήν κούνια καθισμένη, 

Σάν πουλί μέ τα φτερά, 
Διασχίζει τόν άέρά,
Δίδει μιά καί πάγει πέρα 

Κ ’ επιστρέφει μιά χαρά.

'Όμως, πριν άποφασίση 
Είς τήν κούνια νά καθίση 

Καί νά χάνη τόν καιρό, 
Μελετά τό μάθημά της,
Καί πηγαίνει ’ς τή μαμά της 

Καί τό λέγει σάν νερό.

Ί Ι  Σελήνη έγέλασεν αρκετά μαζί των. Άφίνει 
τώρα τήν Οέσιν της , άπό οπου Ιβλεπε , καί εξακο
λουθεί τόν δρόμον τη ς ’ είς τήν γειτονικήν οικίαν 
εινε δύο μικρά καλά παιδάκια· ή Σελήνη τ ’ άγαπα 
πολύ’ θέλει νά μένη εις τά παράθυρά των εΐνε οί 
καλλίτεροι της φίλοι.

Τό καλοκαίρι παίζουν μαζί της ήσυχα παιγνίδια’ 
δέν φοβούνται τό βράδυ νά παίζουν είς τόν κήπον 
οτοιν τά φωτίζηή φίλη των' της φωνάζουν: «Καλή 
νύκτα , κυρά Σελήνη» · Αυτή δέν ειμπορεϊ νά τοίς 
άποκριθή, άλλά βλέπουν άπό τό ευχαριστημένου 
πρόσωπόν της ότι τά ήκουσε.

"Επειτα βλέπουν πως γίνονται τά σύννεφα όταν 
τρέχουν τριγύρω είς τήν Σελήνην.

— Είνε ασημένια, λέγει ή μικρά άδελφή.
  Ή  Σελήνη τά φωτίζει’ της λέγει ό αδελφός

της’ εινε πολυ λαμπερά άπόψε.
Ά μ α  τά φωνάζουν, τρέχουν αμέσως είς τήν 

ο’ίκίαν των, ακούουν άμέοως δίχως αντιλογίαν, κα- 
ληννυκτίζοον εύμορφα τόν πατέρα και τήν μητέρα καί 
πηγαίνουν νά πλαγιάσουν.

Τότε τρέχουν είς τό παράθυρου καί πριν τό πλη
σιάσει ή τροφό; των καί σύρη τό παραπέτασμα:, 
φωνάζουν τελευταίαν φοράν:

— Καλή νύκτα, κυρά Σελήνη!
Καί ή Σελήνη τους χαμογελά άκόμη’ έπειτα 

κλείουν τό παράθυρον καί διά νά παρηγορηθή λέγει 
μέ τόν νούν της: — Θά τά ξανάίδω αύρίον!

Ποτέ ί'σως δέν θά σας έπέρασεν άπό τόν νουν οας 
ότι ή Σελήνη σας βλέπει τόσον πολύ.

Τώρα λοιπόν δπου σας τό είπα, ελπίζω 'ότι ποτέ 
πλέον δέν θά δώσετε αφορμήν είς τήν Σελήνην νά 
γελα μέ τάς ανοησίας σας, άλλά ότι θά γείνετε οί 
καλλίτεροι της φίλοι,

(Μίμηβ«} Σ.ΟΦΙΑ Δ.1ΜΟΥ

"Εχει δέ και μίαν άλλην,
Μίαν χάριν πιό μεγάλην,

1Ι«·ς δέν εΐνε φθονερή,
Ά λλ ’ επιθυμεί, κοντά της,
.’Σ τό παιγνίδι ’ς τή χαρά της,

Κ ’ ένας άλλος νά χαρή.

Διά τοΰτο, όταν κλείση 
Τό βιβλίου καί άρχίση 

Τό παιχνίδι τό καλό,
Είς τήν κούνια συντροφιά της 
Παίρνει είς τά γόνατά της .

Καί τήν κούκλα της Λολώ.
Α λ .  Κ α τ α κ ο ϊ ζ η ν ο ς

Η ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΕΙΣ ΤΗΝ Κ Ο Τ Ν Ι Α
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ΟΙ Μ Α Ρ Μ Α Ρ Α Δ Ε Σ
Τ ίγγ—χιγγ! τίγγ—τιγγ! έχεΤ τέρα, 
Μέσ’ στον ήλιον βπου καίει,
Τί νά χάμνουν ολη μέρα 
Μαρμαράδες άθηναίοι;

Τιγγ—τιγγ! τίγγ—τιγγ ! πελεκούνε 
Μάρμαρα λευκά σαν χιόνι,
Καί μέ θρύμματα χτυπούνε 
Το παιδί πού του? σιμόνει.

Τ ιγγι, τ ίγ γ ι! στρογγυλόνουν 
Στύλους γι’ άψηλά παλάτεα, · 
Παραστάδαις αυλαχόνουν 
Καί ταιριάζουν σκαλοπάτια.

Τίγγι, τιγγι! σχηματίζουν 
Κάγγελα γιά τούς έξώστας'
Ξυουν καί τρίβουν καί σκαλίζουν 

"Ο,τι παραγγείλ’ ό Κώστας.

Τίγγι, τίγγι! μαρμαράδες,
"Ολα τοδτ αφήστε χάμου !
Πάρτ αμέτρητους παράδες,
Φκιάστε μιά παραγγελία μου.

Τήν άρχαί’ ’Αθήνα κτίστε,
Κτιστέ μου τον Παρθενώνα!
Κι’ άν γιά ολ’ ανάξιοι εϊσΟε,
Κτϊότε καν μιά του κολώνα!

. Γ .  Μ . Β ιπ κ Μ ο ε

Η Π Ρ Ο Σ Ε Υ Χ Η
Σταύρωσε τά χεράκια σου 
’ς τόν Πλάστη ταπεινό, 
σήκωσε τα ’ματάκια σίυ 
’ψηλά ’ς τον ουρανό 
κι’ άς ’ποδν τ’ αθώα χείλη σου 
άθώα προσευχή·

Καί μέσ’ ’ς αυτό τό φίλημα 
άπ’ τό μικρό σου στόμα 
θά .πάρουνε τό. μίλημα 
καί θά πετούν ακόμα,
’ς τόν Πλάστην να τό. φέρουνε 
άθώα προσευχή.

Οί άγγελοι θά παίξουνε 
μέ τ’ άσπρα των φτερά 
και χαροποί θά τρέξουνε 
σιμά σου, τρυφερά 
τά χείλη να φιλήσουνε 
πού λέν τήν προσευχή.

Κι’ ό Πλάστης απ’ τό θρόνο του 
θά ’δη τήν προσευχή σου, 
κ’ |ν’ αγγελούδι μόνο του 
Οάρθη, μέ τήν ψυχή σου 
νά κατοική σαν φύλακας 
πο'υ στελν’ ή προσευχή.

I q a n n h e  Π ο α ε μ η ς

Τ Α Π ΕΡΙΣΤΕΡΙΑ ΤΗΣ ΦΑΤΜΑΣ
Εις Ινα νομόν τής Τουρκίας ήτον μίαν φοράν διοικη

τής ό Ά λή Μεχμέτ ΙΙασδς. Ήτ.ο σκληρός άνθρω
πος, αληθής τύραννος, καί ¿βασάνιζε τούς δυστυχείς 
κατοίκους των μερών εκείνων άλλά κανείς δέν ¿τολ
μούσε νά παραπονεθη διά τήν τυραννίαν του.

Τό παραμικρότερον παράπονον αν Ιλεγε κανείς, 
¿πρόσταζε καί τον ¿σκότωναν. Καί οί μέν Μου
σουλμάνοι τά ϋπέφεραν όλα, οί Χριστιανοί όμως 
¿μουρμούριζαν σιγά σιγά διά τήν σκληρότητα του.

Ό  Ά λή Πασας είχε μίαν κόρην, τήν Φατμαν ή 
Φατμα ή «  έως δέκα ετών, μελαγχροινή, μέ μεγάλα 
μαύρα όμμάτια, καί μέ ψυχήν εύσπλαγχνικήν. Τί 
παράδοξον πράγμα, από τοιοΰτον πατέρα νά γεννηθή 
τοιαΰτη κόρη ! ώμοίαζε μέ ώραΤον τριαντάφυλλον, τό

όποΤον Ιφύτρωσεν άπό τριανταφυλλιάν γεμάτην άκάν- 
θας. 'Όσον ¿μισούσαν όλοι τόν πατέρα της τόσον αγα
πούσαν τήν Φατμαν, όσους έχθρούς είχεν εκείνος, 
τόσους φίλους είχεν αΰτή, καί άν καμμίαν φοράν 
κανείς είς τήν απελπισίαν του άπεφάσιζε νά σκοτώση 
τόν σκληρόν πασδν, άμα έσυλλογίζετο τήν Φατμαν 
δέν τό εχαμνε’ διότι ή καλή κόρη έφαίνετο ώς νά 
είχε γεννηθή διά νά κάμνη πλέον ήμερον τόν σκλη
ρόν της πατέρα.

Ό  Ά λή Πασάς ¿μισούσε τούς Χριστιανούς. Ή  
Φατμα τούς ¿λυπεΐτο, Πολλάκις ή μικρά κόρη μέ 
μίαν θωπείαν ή μέ £να γλυκύν λόγον έπετύγχανε 
χάριτας τάς οποίας δέν είμποροϋσαν νά επιτύχουν οί 
πρόξενοι των ευρωπαϊκών δυνάμεων. Ό  σκληρός
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χαβάς έγίνετο ώσάν άρνίον όταν Ιχάθητο είς τήν Ή  μικρά Φατμα ΰπεσχέθη νά τούς σώση. Έπή- 
άγκάληντου ή κόρη του, και ήκουε νά τού όμιλή γε λοιπόν είς τό δωμάτιον ό'που ό Πασάς ήτα Ιξη- 
μέ τόσην αφέλειαν καί χάριν. πλωμένος καί ¿κάπνιζε τό τσιμπούκι του. Ή  Φατ-

Ή  καϋμενη ή Φατμα! Τί υπομονήν καί τι θάρ- μά έκρατοϋσεν εις τάς χεζοάς της δύο περιστέρια 
ρος είχεν ανάγκην διά να κάμνη τό δύσκολόν της είς τα όποια είχε πολλήν αγάπην καί τά όποια τής 
ίργον. Νά κάμνη καλωσυνας έκεϊ όπου έβασίλευεν είχε χαρίσει ό πατέρας της είς τό τελευταϊον βαϊρά- 
ή άδικίχ και ή τυραννία, νά παρηγορη τούς βασα- μιον. Ή  μικρά κόρη, τρέμουσα καί συγκινημένη 

'  ίπαοοκαλόύσε υιέ τόν νοΰννιομένους, νά βοηθη τούς 
δυστυχείς, νά σώζη τούς 
καταδικασμένους, νά συγ
χωρά) τούς ενόχους' αυτά 
¿προσπαθούσε νά κάμνη 
ή Φατμα' καί διά τούτο 
Μουσουλμάνοι χαί Χρι
στιανοί μέ ευγνωμοσύνην 
έλεγαν τό όνομα της μι- 
χράς αυτής κόρης, τήν 
οποίαν ώνόμαζαν Μ ελέκ  
(άγγελον).

Μίαν ήμέραν είς τά αύ- 
τίατοΰ Ά λή  Πασα Ιφθασε 
ότι Ιγεινε μία συνωμοσία 
εναντίον του. Ενας φανα
τικός δερβίσης ¿πήγε καί 
είπεν είς τόν πασαν ίτι 
είς τήν συνωμοσίαν αυτήν 
ήσαν άναχατευμένοι καί 
Χριστιανοί. Ό  Ά λή  Πα
σάς, αμέσως, διά νά δείξη 
πώς τιμωρίϊ, καί νά .φο
βίση καί τούς άλλους, πη
γαίνει είς τήν πόλιν, καί 
προστάζει νά συλλά&ουν 
άπό τήν μέσην τού δρόμου 
«να νέον καί μίαν νέαν, 
γαμβρόν και νύμφην, οί 
όποιοι ¿πήγαιναν είς τήν 
εκκλησίαν νά στεφανωθούν' 
έπειτα τους δένει καί τούς 
δύο μέ αλυσίδας καί τούς 
στέλλει είς τάς φυλαχάς.

_  ’Απόψε, λέγει ό 
Άλή Πασας, νά κόψετε 
τά κεφάλια αυτών των ά
πιστων καί νά.τά στήσετε 
επάνω εις κοντάρι*, διά

ií¡lf I1 3 P l b >  " ^ Μ %  ■ ' ■
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«  H  Φ α τ μ α  ε κ ρ λ ί ό ϊ ς ε  ε ι ς  τ α ς  χ ε ι τ α ε  τ η ς

ώΥΟ Π Ε Ρ Ι Σ Τ Ε Ρ Ι Α ”

επαρακαλόΰσε μέ τόν νούν 
της τόν ’Αλλάχ νά κάμη 
εύσπλαγχνικήν τήν καρ
διάν τού πατρός της.

—Τί θέλεις, μικρούλα, 
καί διατί ήλθες τόσον άργά 
είςτό σ ελαμλήκ  ι; ήρώ- 
τησεν ό πασας, παρατη- 
ρων είς τά όμμάτιά της 
πολλήν συγκίνησιν

_  *Ηλδα νά μου δώ- 
σης τό γιαταγάνι σου, ά- 
πήντησεν ή Φατμϊ μέ στα
θερόν φωνήν.

_  Καί τί νά τό κά- 
μης, Φατμα μου;

■— Νά κόψω τά κεφά
λια αυτών των περιστε- 
ριών καί νά τά στήσω 
¿πάνω είς κοντάρια

—  Καί τί σοδ έκαμαν 
αυτά τά άθψα πουλιά καί 
θέλεις να δείξης τόσην 
σκληρότητα; είπενό Αλή 
Πασάς, άπορήσας μέ τό 
αίσθημα τής κόρης του, 
τήν οποίαν πρώτην φοράν 
ήχοοεν ότι ήθελε νά χύση 
αίμα.

. — Δέν μού Ικαμαν τί
ποτε, όπως ούτε οί δύο 
Χριστιανοί τούς όποιους θά 
σφάξουν τώρα' αλλά δια 
νά είμαι αληθινή κόρη σου 
δίν πρέπει νά είμαι χ’ εγώ 
άδικος, 8πως σύ, καί νά 
σφάξω και έγώ δυο αθώα 
πλάσματα; Ό Ά λ ή  ΓΙα- 
σας έστρεψε καί έχύτταξε

» ' / ι > . * * * * » ·  ,
να παρουν παραδειγμα όσοι λογαριάζουν νά χάμνουν τήν κόρην του· ή Φατμα έκλαιε’ τήν Ισυρεν εις τήν 
συνωμοσίαν. αγκάλην του σιγά σιγά καί αφού τήν ¿φίλησε τής είπε:

Φαντάζεσθε τήν λύπην ,τών συγγενών, καί τήν —Κράτησε τά περιστέρια σου, κόρη μου' θά χα- 
«πελπισίαν των δύο μελλονύμφων. Καί όμως δέν ρίσω τήν ζωήν «ίς τούς δύο Χριστιανούς, άλλά μέ 
υπήρχε καμμία έλπί; νά τούς σώσουν. "Οχι' ΰπήρ- τήν συμφωνίαν ποτέ πλέον νά μή μού κάμης αύτήν 
χε μία ελπίς: ή Φατμα, καί είς αυτήν Ιτρεξαν οί τήν σχληράν Ιπίπληξιν. Τά δάκρυά σου μ’ Ικαμαν 
γονείς των δυο δυστυχών νέων. νά λησμονήσω τήν έκδίκήσίν μου.
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— Ό  Θεός ν« δώση, είπεν ή Φοιτμα, νά σέ κά
μουν νά την λησμονήσης διά πάντα χαί νά μή χύσης 
πλέον αίμα. Ό  θεός νά δώση νά σε τιμούν όλοι 
8ια τήν δικαιοσύνην σου, όπως καί δια τήν ανδρείαν 
σου. Δεν είνε καλλίτερα, πατέρα, νά σέ αγαπούν 
'όλοι, χαρά νά σέ μισούν;

—  Φατμα; είπεν ό Ά λή  Πασάς, άφοϋ έσκέφθη 
μερικός στιγμάς, ή εξουσία εις τά χέρια μου eTvs

ωσάν γιαταγάνι το οποίον κόπτει καί πληγόνει χ«ϊ 
σκοτόνει, ένφ ή ίδι/.ή σου καλωσύνη, κόρη μου, εία  
ώσάν άσπίς, καί προφυλάττει πάντα εκείνους έποϊ. 
θέλω νά χτυπήσω. Ό  θεός είξευρε τί Ιχαμεν όταν 
μοϋ έδωκε σένα τον άγγελόν μου . . .  Πάντα καλή 
καί βύσπλαγχνος νά είσαι, Φατμα μου, κ’ εγώ ό' 
Αλή πασάς 9α προσπαθήσω να σου ομοιάσω !

(Παράφρασα/ ΣαπφΩ Δηλααη

Ε Ξ Ο Χ Η  Κ Α Ι  Π Ο Λ Ι Σ
ι π α γ ι α  . καί ’Αλκιβιάδης 
ελέγοντο δυο ήγαπημενα 
αδέλφια, τα όχοϊατον Σε
πτέμβριον ήλθαν εις τάς 
’Αθήνας μέ τον πατέρα των 
καί τήν μητέρα των άπό 

τήν εξοχήν όπου Ιπέρασαν τό 
καλοκαίρι.

Δυώμισυ μήνας έμειναν εις 
¡¡, τήν Κηφισίαν, τήν ώραίαν Κηφι

σίαν μέ τά πολλά δένδρα.
Καί Οά τούς ενθυμούνται, διότι 

είνε δυώμισυ άπό τούς ώραιοτέρους 
μήνας τής ζωής των.

Ή  οικία των ήτο εις ώραίαν θέ- 
σιν καί είχεν εμπρός της ανοικτήν 

Ε υ χ α ρ ι ε τ ε ι τ ο  άπο αΰτήν έοαίνετο ή άκρα
Ν Α ΔΙΑΒΑΖΗ., „  π  .  „  » „τού ΙΙεντελικου, εκεί οπου χαμη

λώνει καί ένόνεται μέ τό Τατόϊον, καί ή ύψηλή καί 
άγρία Πάρνης, "Οταν ¿ξυπνούσαν τό πρωί,-—ή μη
τέρα των ήτο αυστηρότατη εις τοϋτο, ήθελε μόλις 
έδγή ό ήλιος νά είνε σηκωμένοι — καί ήνοιγαν τά 
παράθυρά των έμβαινενείς τό δωμάτιόντων δροσερός, 
καθαρός αέρας, τον όποιον άνεπνεαν μέ ευχαρίστησιν 
έπειτα άφοϋ έπλύνοντο καί Ικαμαν τήν προσευχήν 
των, κατέβαιναν εις τον κήπόν των, ¿περιπατούσαν 
ολίγον, έκοπταν άνθη καί έπειτα ανέβαιναν εις τήν 
οικίαν των, όπου τους επερίμενε τό πρόγευμά των. Μέ 
ποίαν όρεξιν έπιναν τό γάλα των, αγελαδινόν τής 
ώρας, άχνίζον ακόμη I 'Αφοΰ έχώνευαν, ¿διάβαζαν 
ούο ώρας, καί τί ¿διάβαζαν ς κάτι ώραΐα διηγήματα 
τά όποια περιέγραφον έξοχός, άγε’λας προβάτων, 
χωρικούς.' Έπειτα έβγαιναν έξω' ¿πήγαιναν εις του 
κουμπάρου των, δ οποίος είχε τόσον ώραίας συκηάς· 
καμμίαν φοράν τούς έπήγαινε με τά γαϊδουράκια του 
¿ως ®ς τό Κεφαλάρι' άλλα άμα ήρχιζεν ή ζέστη 
Ιπέστρεφαν εις τήν οικίαν των καί έτρεχαν επάνω 
κάτω έ’ως τό μεσημέρι' τότε ¿πήγαιναν εις τό. τρα
πέζι καί έτρωγαν μέ μιαν δρεξιν, μέ μίαν όρεξιν!

Άπό τάς δυώμισυ έως εις τάς πέντε έπανελάμ- 
^ανον τά μαθήματα των' εις τάς πέντε εκαμναν τδν

βραδυνόν των περίπατον' Χαμμύαν φοράν ¿ζητούσαν 
άδειαν άπό τήν μητέρα των καί έβγαιναν έξω άπό 
τήν Κηφισίαν, καί έπήγαιναν προς τό μέρος τού 
ποταμίου. Πόσον τούςήρεσκεν εκείνη ή τοποθεσία! 
Τά δένδρα Ιρριπταν τήν πράσινην σκιάν των είς τί 
ήσυχον νερδν τού ποταμίου. Έ κεί πλησίον απαν
τούσαν και ένα νέον άπό τάς ’Αθήνας, ό όποιος, 
καθώς έλεγαν, έγραφε πολύ ώραΐα ποιήματα, ευχα
ριστείτο δέ νά κάθεται εις μίαν ξυλίνην φραγήν 
πλησίον του ποταμίου καί να διαβάζη μέ πολλήν 
προσοχήν ενα χρυσοδεμένον τόμον.

Μίαν ήμέραν όμως ό ’Αλκιβιάδης έπιστρε'φει κα
ταβρεγμένος' ενω έπήγε νά κόψη εν άνθος διά να 
τό προσφέργι εις τήν. Ύπατίαν, ¿γλίστρησε καί έπε
σε καί δέν εΐμποροΟσε ν’ άναβή καί ή Τπατία τοϋ 
άπλωσε τήν χεΐρά της. Αύτό τό ενθυμείται μέ κά
ποιαν λύπην ό ’Αλκιβιάδης, διότι τήν άλλην ήμέ
ραν όταν ήλθεν ό πατέρας του άπό τάς Αθήνας 
’όπου είχεν υπάγει διά τάς εργασίας του, ή μητέρα 
τού τό είπε' τό ενθυμείτο ώς νά είνε τώρα ό ’Αλ
κιβιάδης' είχαν καθίσει είς τό τραπέζι και ήτοιμά- 
ζοντο νά φάγουν' ό πατήρ του έστρεψε καί τόν είδε 
μέ έν βλέμμα τόσον αύτηρόν, ώστε ¿κρύωσε περισ
σότερον παρ’ όταν έπεσεν είς τό ποτάμι' τόν έπέ- 
πληξε καί τούς άπηγόρευσε πέντε ήμέρας νά υπά
γουν είς τό ποτάμι. Καί είχε δίκαιον' άν ήτο βαθύ 
εκείνο τό μέρος τοϋ ποταμίου καί έπνίγετο; “Επειτα 
όμως άφοΟ ΰπεσχέθησαν ότι θά προσέχουν τοΐς έδω- 
καν πάλιν τήν άδειαν κ’ ¿πήγαιναν.

Εις τάς άρχάς τοϋ Σεπτεμβρίου έπέστρεψαν, διότι 
ήρχισαν τά μαθήματα' πώς τοΐς φαίνονται αί ΑΟή- 
ναι! δ αέρας των είνε πλέον βαρύς, τά όμμάτιά των, 
συνειθισμένα εις τήν πρασινάδα, θαμβόνονται. από τήν 
λευκότητα των μαρμάρων των οικιών' τί βοή, τί 
κίνησις· άπό τήν οικίαν των βλέπουν μόνον τοίχους 
καί στέγας' οί πωληταί περνούν μέ τά λαχανικά 
των κάτω άπό τά παράθυρά των καί φωνάζουν, αί 
άμαξαι περνούν καί κάμνουν θόρυβον μέ τούς τρο- 
χούςτων' ποϋ είνε ή ησυχία τής Κηφισίας-, όταν 
τήν αΰγήν τούς ΙξυπνοΟσεν ή φωνή τού πετεινοϋ καί 
ώς μόνον θόρυβον ήκουαν τό άγκάρισμα τοϋ γαϊδά-
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ρου τον όποιον 
ιίχεν δ κηπου
ρός των είς τό 
περιβόλι, καίτό 
ψιθύρισμα τ&ν
πεύκων; Ή  καϋμένη , ,,  (...
ενθυμούνται. Ά λ λ ' όταν συλλογίζωνται ότι πρέπει 
νά μάθουν γράμματα, διά νά γείνουν όπως πρέ
πει, τά λησμονούν όλα, καί τό ποτάμι, καί τά 
δένδρα, καί τήν δροσιάν, καί μελετούν μέ όλην 
των τήν καρδίαν.

Μελετάτε, μελετάτε, καλάμου παιδία! «et 
καί όταν τού χρόνου θά υπάγετε είς τήν 
Κηφισίαν, Οά περάσετε κοκ πάλιν πολύ 

ώραΐα, διότι 
μετά τόν κό
πον ή ξεκού- 
ρασις προξενεί 
πάντοτε εύχα· 
ριστησιν.

Φ ι λ ο μ ή λ α

" Η  Υ π α τ ι α  τ ο υ  ά π λ ω σ ε  τ η ν  χ ε ι ρ α  τ η ς »
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Ο Α Ν Ε Μ Ο Σ
Ή  Ουρανία, ή Βερενίκη καί ή Θεανώ ¿βγήκαν 

εις- περίπατον μέ τόν χάχπον των, δια νά υπάγουν 
έως «ίς τούς Στύλους των ’Ολυμπίων.

Ά λλα  μόλις ¿προχώρησαν εως είς την πλατείαν 
του Συντάγματος, ητο αδύνατον να προχωρήσουν πε
ρισσότερον.

Θεέ μου ! τί άνεμος ήτο «κείνος! εσήκωνεν όλην 
τήν σκόνην τοϋ δρόμου καί τήν έ’ρριπτεν επάνω είς 
τα πρόσωπα των διαβατών, ήρπαζε τους πίλους από 
τας κεφαλάς, έσήκωνε τά επανωφόρια, ¿λύγιζε τα με
γάλα δένδρα καί τά μικρά τά έσπαζε. Αίτρεΐς άδελφαί 
έχρατοϋσαν με τάς δύο των χεϊρας τούς πίλους των, . 
δια νά μή τούς άρπάξη ό άνεμος’ αϊ μΰται των εί
χαν κοκκινίσει, τα δε όμμάτιά των ήσαν ΰγρά ώς νά 
ήσαν δακρυσμένα.

— Μεταβολή! είπεν ό πάππος μ ί στρατιωτικόν 
πρόσταγμα είς τάς έγγόνας του, καί αί τρεις, ώς ευ
πειθή στρατιωτάκια, έστρεψαν αμέσως προς τήν οι
κίαν των.

— Ο Αίολος σήμερον ήνοιξε τον άσκόν του, εί- 
πεν ί  πάππος, παρατηρώ·; μέ μειδίαμα τήν Θεανώ.

— ΙΙοϊος; ειπεν αύτή αμέσως'·
— Ο Αιόλος, καλέ, αΰτ'ος πού εδωκε τ'ο όνο

μά του είς τήν όδόν Αιόλου; είπεν ή Βερενίκη.
— Ολως διόλου αδίκως όμως, διότι «ύτό τ'ο όποΥον 

λέγουν σήμερα άπλα Άέρηδες ,  καί άπό τό όποιον 
αρχίζει ή οδός Αίολου, κατά λάθος τό νομίζουν ότι 
ήτο ναός τοΰ Αιόλου, ενφ ήτο τό ώρολόγιον του Κυρ- 
ρήστου.

— Καί τί ήτο αυτός ό Αΐολος, ήρώτησεν ή Θε
ανώ, καί τί ήτο τό ασκί του;

—Ό  Αίολος, μιχράμου, ήτο 6 θεό; των ανέμων 
καί τους έμάζευεν όλους καί τούς έκλειε μέσα είς 
ένα άσκόν, καί όταν ήθελε νά έβγώΰν έξω, έλυε τό 
στόμα τοΰ άσκοθ καί έβγαιναν πότε ένας ένας καί 
πότε δλοι μαζί!

— Ά !  Αίολε, Αίολε, που δέν μας άφήκες σή
μερα νά κάμωμεν τόν περίπατόν μας, είπεν απει
λούσα ή Θεανώ τόν άνεμον μέ τό δάκτυλόν της.

Μετ’ ολίγο·; Ιφθασαν είς τήν οικίαν των ’ μέσα 
έκεϊ 8έν έφυσοΰσεν ό άνεμος’ άλλ’ ώς νά έθύμωνε 
διότι οί τοίχοι καί τα παράθυρα δεν τόν άφωαν νά ' 
εμβη μέσα, Ιβογκοΰσε.είς τήν στέγην, Ικαμε νά τρέ
μουν τα ύαλία τοϋ μακρυναρίου’ ¿νόμιζες ότι θά 
κρημνίση τους τενεκεδένιους σωλήνας, οί όποιοι χρη
σιμεύουν' νά μοιζεύουν τό νερόν τής βροχής’ τί βοή ! 
τί θόρυβος !

Μόλις Ιβγαλεν δ πάππος τό έπανωφόριόν του καί 
τόν πΐλόν του καί «ΐ τρεΤς άδελφαίτά ίδικά των, 
ή Θεανώ έπλησίασεν εις τόν πάππον της καί μέ τόν 
χαριτωμένου Ικεΐνον τρόπον της τοΰ λ ίγ α :

— Τί είνε ό άνεμος;
Ό  πάππος Ιπερίμενε τήν ερώτησιν ταϋτην κα- 

θήσας λοιπόν εις τό ανάκλιντρου, έπροακάλεσε τήν 
Ουρανίαν καί τήν Βερενίκη·;, αί όποϊαι οδτε εκεί
να! είξευραν πολλά πράγματα περί. ανέμου,, νά κα- 
θήσουν πλησίον του. 'Η Θεανώ είχε καθήσει μό
νη της είς τό πλάγι του.

— *0 άνεμος,είπεν ό πάππος, είνε αέρας ό·οποίος 
αλλάζει θέσιν.’ είνε ρεύμα τής ατμόσφαιρας, τό δποίον 
τρέχει καί.δρμα εις άλλα μέρη’ κυρκυτέρα αιτία 
διά τήν δποίαν γίνεται τούτο εινε, ότι είς όλα τά 
μέρη τής επιφάνειας τής γήςδέν είνε ή ιδία ζέστη. 
'Ο αέρας άμα ζεσταθή γίνεται -ελαφρότερος καί 
άναβαίνει ύψηλά καί εις τήν θέσιν του πηγαίνει ό 
κρύος άέρας πού είνε τριγύρω’ θέλετε νά σάς. τό 
αποδείξω αυτό μέ Ιν πείραμα;

— Ναι, ναί! 1 έφωνησαν αϊ τρεϊς' άδελφαί. . ,.
— Τότε λοιπόν ελάτε νά πάμε είς το γραφείδν 

μου καί είπέτε είς τή·» Σταυρούλαν νά φέρηενα κηρί.
Τό γραφεΥον τοΰ πάπποο ήτο ζεστόν, διότι, ήτο 

αναμμένη ή μικρά καί κομψή θερμάστρα του. Μετ' 
ολίγον ή Σταυρούλα έφερεν είς άσημένιον κηροπή
γιο ν εν κηρίον, τό όποΥον ήναψεν ό πάππος.

 “Άνοιξε τήν θύραν, είπε πρός τήν. Ουρανίαν.
Ή  Ουρανία ήνοιξε τήν θύραν τοΰ γραφείου καί. 

κρΰον ρεΰμα άέρος έμβήκε μέσα. Ά λ λ ’ ό πάππος 
¿προχώρησε·/ Ιως είς το κατώφλιον τής θύρας καί 
έσήκωσεν υψηλά .τό κηρίον’ ή φλόγα του ¿πήγαινε 
πρόςτά έξω’ ώς νά τήν έφυσοϋσε £εδμα άέρος μέσα 
άπό το γραφέϊον άλλ’ όταν τό κατεβίβασε χαμηλά, 
ή φλόγα ¿πήγαινε πρός τά μέσα, ώς νά τήν έφυ
σοϋσε τό βεΟμα από έξω.

— Τό παρετηρήσατε αύτό ; ήρώτησεν ό πάππος.
 Ναί, ναί, είπεν ή Θεανώ, όταν τό. κηρί ήταν

ύψηλά, ή φλόγα ¿πήγαινε έξω, καί 'όταν ήτο χα
μηλά, ήρχετο μέσα.

— ’Απ' αύτό λοιπόν έννοοΰμεν ότι εινε δύο ρεύ
ματα’ τό 'ένα βεϋμα τοΰ ζεστού άέρος, είς τό υψηλόν 
μέρος τής θύρας, τό όποΥον πηγαίνει πρός τα έξω 
εις τόν κρύον αέρα καί διώχνει προς τα έξω τήν 
φλόγα, και τό άλλο ρεύμα τοΰ κρύου, άέρος,-εις τό 
χαμηλόν μέρος τής θύρας, τό όποιον έρχεται άπό 
έξω πρός τα μέσα καί διώχνει πρός τά μέσατήν 
φλόγα. Ό  πάππος έσβυσε τό κηρίον καί αί τρείς 
αδελφοί ήκουαν μέ πολλήν προσοχήν.
■ _ Τ ό  ίδιον πράγμα, έξηκολούθησεν ό πάππος, γί

νεται είς τήν έπιφάνειαντής γής μεταξύ ?ύο γειτο
νικών μερών τής ατμόσφαιρας, τά όποϊα έχουν δια
φορετικήν θερμοκρασία·;. Σχηματίζονται δύο ρεύματα 
άέρος, τό εν χαμηλότερον καί διευθύνεται άπό τό 
ψυχρό·; μέρος τής ατμόσφαιρας είς τό ζεστόν, τό
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άλλο υψηλότερου καί διευθύνεται από τό ζεστόν μέ- βοφδ καράβια δλόκληρα μέ τους ναύτας των’ πόσα 
ρος εις. τό ψυχρόν. Συχνά έννοοΰμεν άπό τόν δρό- παιδιά αυτήν τήν ώραν γίνονται ορφανά, διότι πνί- 
μον, τόν όχεΤον κάμνουν τά σύννεφα, αυτά τά δύο γονται οί πατέρες τ ω ν , . .
αντίθετα ρεύματα τής ατμόσφαιρας. Βλέπομεν δη- — Πολύ κακό πράγμα εινε ό άνεμος, είπε μέ 
λαδή τά ύψηλά σύννεφα νά πηγαίνουν είς μίαν διεύ- δυνατώτερον τόνον ή-Θεανώ, άφοΰ είδεν ότι καί αί 
θυνσίν καί τά χαμηλά νά πηγαίνουν είς άλλην. μεγαλήτεραί της άδελφαί ήσαν τής ιδίας γνώμης’ ό

’Εκείνην τήν στιγμήν εν δυνατόν φύσημα τοΰ ανε- πάππος όμως ποίας γνώμης ήτο; τίποτε δεν Ιλεγεν 
μου ολίγον έλειψε νά σπάση ¿ν πάραθυρόφυλλον δ πάππος’ μόνον ήκουε χαμόγελών, 
ολίγον κατ’ ολίγον τό έβγαλεν άπό τό σίδηρον τό —  ’Εγώ δέν είμαι αυτής τής. γνώμης, είπε·; ό
όποΥον τό ¿κρατούσε καί τό Ικτύπησε τόσον δυνατά πάππος’ έλα τά πράγματα δεν πρέπει νά τά κρίνω- 
έπάνω εις τά περβάζια τοΰ παραθύρου, ώστε δλη ή μεν κατά τό συμφέρον μας’ ναί, δλα αυτά τά δυσ- 
οικία έβόϊζεν, ήκοΰσθη δέ καί ό κρότος ενός ύελίου τυχήματα τά προξενεΥ ό άνεμος, καί όμως «μένα 
τό όποΥον έσπασε. μοΰ φαίνεται ότι. ό άνεμος είνε· πολύ καλός. -

— Τί άσχημο πράγμα πού είνε ύ άνεμος! είπεν — Πολύ καλός! ¿φώναξαν μέ έκπληξιν καί «ί
ή Θεανώ. τρείς άδελφαί.

— ’Αλήθεια, παππού, άσχημο πράγμα δέν εινε; — Ναί, πολό καλός’ «ς έξετάσωμεν μίαν στιγ-
είπεν ή Ουρανία’ πότε φυσά κρύος Βορειάς καί μάς μήν τί θά έγίνετο, άν δέν έφυσοδσεν ό άνεμος. "Ας 
παγόνει, καί παγόνεί καί τά λουλούδια μας καί ταίς φαντασθώμεν ότι εντελής γαλήνη είνε είς δλην τήν 
άμυγδαλιαίς’ πότε φυσά Νότος καί μας ζαλίζει’ ατμόσφαιραν. ’Αμέσως αί έπιβλαβεΤς εις τήν υγείαν 
πότε φυσά ή καταιγίς καί σπάνει δένδρα, όπως προ- αναθυμιάσεις, τάς όποίας δεν θά παίρνη πλέον μέ τό 
χθές δύο λεύκας, καί κρημνίζει καί τά χαμόσπητα φύσημά του ό άνεμος, θά σωριάζωνται είς τήν άτμό- 
τών πτωχών. σφαίραν τών μεγάλων πόλεων. Ο άέρας τότε θά

_  Καί μόνον αύτό; φυσά ώς θύελλα και κάμνει βρωμήση άπό τόσας ακαθαρσίας, θά μολυνθή καί άπό 
τρικυμίαν καί σηκόνει άγριεμμένα τά κύματα καί αυτήν τήν αναπνοήν μας, καί θά γέννηση μίαν τρο-
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μεράν λοιμικήν ή όποία 6« μας στδίλγ> ολους εις τον 
τάφον.

Αί τρε?ς αδελφαί ήρχισαν να σκέπτωνται οτι πολύ 
¿γρήγορα τον ¿κατηγόρησαν τον άνεμον.

— Καί 2έν εινε μόνον αυτό, ε?πεν δ πάππος. Ή 
θάλασσα είνε ή δεξαμενή, άπό τήν οποίαν ή θβρμό- 
της του ήλιου κάμνει ν’ άναέαίνουν οί ατμοί, τους 
όποιους ό άνεμος σκορπίζει μέ τό φύσημά τον επάνω 
άπο ολας τα< ηπείρους είχε δίχως νά φαίνωνται, βϊτε 
ώς σύννεφα. Αργά ή γρήγορα οί άϊμοί αυτοί γί
νονται βροχή, ή όποία ποτίζει τήν γήν καί τήν κά- 
μνει εύφορον, καί δίδει νερόν εις τοός ποταμούς, είς 
τάς πηγάς, εις τάς βρύσεις. 'Αν δέν έφυσοδσε ό 
άνεμος, οί ατμοί Οά άνέδαινον καί πάλιν έπάνω άπό 
τήν επιφάνειαν τής θαλάσσης, άλλα επειδή δέν Οά 
τους διώχνη κανείς πλέον άπό τήν Οέσιν των θά μέ
νουν εκεΐ όπου ύψώθησαν, καί όταν θά γιίνουν βροχή, 
θα πέσουν δίχως καμμίαν ωφέλειαν εις τήν θάλασσαν 
ή δποία τούς εκαμεν. Όλοι οί ποταμοί όσον μεγάλοι 
καί αν εινε Οά στειρεύσουν έως τήν τελευταίαν των 
σταλαγματιάν, διότι δλον τό νερόν τής ξηράς πη
γαίνει εις τήν θάλασσαν καί δέν είμπορεΤ νά επι- 
στρέψη αν δέν βοηθήση δ άνεμος. Τά ρυάκια καί 
τά πηγάδια όλα, όλα Οά στειρεύσουν. Μέσα είς τήν 
γήν δέν θά εύρίσκεται διόλου νερόν. ’Αλλά χωρίς 
νερόν Οά αποΟάνουν οσα τρέφονται από τήν γήν.

Α! τρεις άδελφαί όχι μόνον κακόν δεν τον ¿θαρ
ρούσαν πλέον τόν άνεμον, άλλ’ ήσαν ενθουσιασμένοι 
μαζί του καί τό σφύριγμά του έξω δέν τους έφαί- 
νετο πλέον τόσον άγριον.

Π Α Ι Δ Ι Κ Ο Ν
Της Μαρίχας τής έκοψαν τά  μα λλ ιά  καί έπειδή ήβελε 

νό. μάδη διό ποιον λόγον τ 'ιβ  τά  Ιχοψαν, άφοΰ δέν οίνε 
άγόρι, της τό είπαν ! οτι τής τό  έκοψαν διό νό δυναμώνουν 
χαί νό γείνουν μεγαλείτερα χαί ωραιότερα.

Ιΐροχθές ή μ αμά  της έπέττρεψεν οπό τάς έπισχέψεις καί 
εύρήχε τήν Μαρίχαν νό χδπτη τό  μα λλ ιά  τής κούκλας της.

— Τί κάμνεις έχείς τής λέγει.
— Τής χόδιο τό  μαλλιά , γ ιό  νό τής γείνονν τής χαύ* 

μ ίνης μεγαλείτερα κ α ί ώραιότερα, ςίπως χαΐ τό  'δικά μου.
‘Εβτϋή ¿ici «oQ Κδαιά&Χλβ'λ

»
• ·

*0 μιχρδς Κίμον δέν άγαπφ χαβάλου τήν καθαριότητα, 
εινε ρυπαρόν παιδίον.

"Εν απομεσήμερο», ^ωρίς νό χαΟαρίση τό φορέματά του, 
Ιξήρχετο νό  '«άγη  ατό σχολεΤον'

— Κίμων, Τού λέγει, ή μητέρα του, πως χ ΐς  έτσι κα
ταλερωμένος -, καθάρισε τό πανταλόνι σου, είνε γεμάτο 
λάσπαις.

—  ΓΩ! μαμά, δέν πειράζει’ ύστερα άπό 'λίγο 04 λ α 
σπώδη π άλι.

Τό βράδυ όταν έσχόλασε:
—Μαμά, λέγει ό Κίμων, δόσε μου τό κλειδί τής τουλίπας.

— Λοιπόν, είχεν ό πάππος, δίχως άνεμον δέν Οά 
φυτρώση πλέον τίποτε είς τήν γήν, όλα τά ζωα θά 
καταστραφοδν' οί άνθρωποι θ’ «ποθάνουν άπό τήν 
πείναν καί άπό τήν λοιμικήν καί ή γή ολη θά είνε 
μία έρημία δίχως ανθρώπους, δίχως ζώα, δίχως 
πτηνά, δίχως δένδρα, δίχως φυτά, δίχως τίποτε, σι
ωπή καί νέκρα Οά ήτα/, άπό τήν μίαν άκραν της 
εως εις τήν άλλην.

— Ω ! βιπβ μέ τρόμον ή Θεανώ, φαντασθείσα μίαν 
στιγμήν τήν γήν όπως τήν περιέγραφεν ό πάππος της.

— Κοντά είς τήν ευεργεσίαν πού μας κάμνει τί 
εινε τάχα αν κοκκινίζη καί μερικαίς μώταις, ή ο·/ 
παγόνηι κανένα, λουλουδάκι, ή αν σπάζη καμμίαι 
λεύκην; Εινε κακόν νά βίπτη τό χαμόσπητο τοϋ πτω- · 
χοϋ, εινε κακόν νά πνίγη τόν πατέρα, νά κατα
στρέφω τό καράδι καί τό φορτίον καί νά άφίνη ορ
φανά, καί πτωχάς τόσας οϊκογενείας· δεν συλλογί- 
ζεσθε όμως καί πόσοι ταξειδεύουν μέ τον άνεμον καί 
κερδίζουν και τρέφουν τάς οϊκογενείας των;

Λλλά είς τό χέρι των ανθρώπων είνε νά μιμηθοϋν 
τον άνεμον ώς πρός τήν ευεργεσίαν, καί νά κάμουν 
τοίις πτωχούς καί τά ορφανά νά μή παραπονώνται 
πάρα πολύ άπό τόν άνεμον' ναι, εινε πικρά ή όρφανίά' 
αλλά εινε χιλιάκις πικροτέρα όταν μαζί μέ τον 
πατέρα λείπη καί τό ψωμί καί τό φόρεμα' οί άν
θρωποι δέν είμποροΟν νά δώσουν ¿πίσω τόν αγαπητόν 
πατέρα ό όποιος έπνίγη, άλλ’ είμπορούν νά δοισουν 
ψωμι καί προστασίαν είς τά ορφανά καί νά κάμουν 
όλιγώτερον πικράν τήν ορφανίαν των.

Φ ίΛ Ε Π ΙΣ Τ ΙΙΜ Ο Ν

Π Ν Ε Υ Μ Α
— Τί νό Τό κάμης;
—  Νό πάρω τίποτα νό φάω’ εχω μ ία  π εΐνα !

ij μαμά, νά κίνηση άπά «ήν Φέοιν της:
—  "Λί δέν π«^άζ?ί, Cfftepe iftd  'λίγο δά *άλι.

'Κ«τάλί| ύτό  tfj^ Γ?αια{

•

ΊΙ έπταετής ’Αντιγόνη, είς τήν όποιαν ή  μαμά  της 
έδωσε ιό  χάμη μίαν πρόσθεσιν μέ μεγάλους άριβμούς, 
στρέφει μελαγχολιχό πρός τόν μιχρουλάχη της αδελφόν.

—  Ά χ  I Μιμή, πόσου πιχρό ε ίνεή ζ ιο ή Ι
— Ζέν τσέρω, λέγβι ό Μ ιμής- ποτέ μου ζέν έ'φαγα,

' ε ί ιά λ η  ι>*ό tife Tf*i*ala,

« ·

Ή μικρό Φανή περιμένει τήν μάμμην της, ή όποία 
Ιπιστρέφει άπό ταζείδιον, κ«1 Ιρωτφ.τήν μητέρα της :

■— Μαμά, πότε βό φδάση ή γ ιαγ ιά  ·,
— Μετό τό γεΰμα, κόρη μου.
— ’Λ I φωνάζει ή  Φανή, ας γευματίσωμεν λοιπόν άμέ- 

συ>< τόρα, γ ιό  νό φβάση γρήγορα!
'fcecêYj frch Τιάτοαζ Γβ\αβτίί<.

Η ΔΙΑΠΛΛΣΙΣ ΤΩΝ ΠΛΙΔΟΝ 15Γ» ’

Κ Α Λ Λ Ι Σ Τ Ο Ν  Β Ι Β Λ Ι Ο Ν
Συνιστώμεν είο τούς συνδρομητάς τής «Διαπλάοεως» τά Π α ι δ ι κ α  Δ ι η γ η μ α τ λ  τοϋ άγαπη- 

τού φίλου των Αί^,νΛίον Ε ί^ ιαρμένον, τά όποια Οέλουσιν έιιδοθή είς κομψότατου τόμον μετά 
τήν ιό ν  τοΟ προσεχούς Δεκεμβρίου. — Όλοι οί ουυδρομηταί τής « Διαπλάσεως » πρέπει νά 
στολίσωσι τήν βιβλιοθήκην των μέ τά Π α ι δ ι κ α  Δ γ ι ι γ η μ α τ α ,  διότι είνε ή  πρώτη συλλογή πρω
τοτύπων ελληνικών διηγημάτων διά παιδία, γεγραμμένων μό τήν χόριν καί τήν τρυφερότητα αί 
όποΤαι άνόδειδαν τόν κ. ΑΙμύλιου Είμαρμένσν ϊνα τών καλλίστων τεαιοικών συγγραφέων.

Ή  τιμή τής συνδρομής ψρ. ι ,5ο εινε προπληρωτέα, ώς βλέπετε καί είς τήν άγγελίαν τού κ. 
Αίμυλίου Είμαρμένου, τήν όποίαν λαμβάνετε μετά τοϋ παρόντος τεύχους τής Λ Διαπλάσεως ».

Αί συνδρσμαΙ γίνονται δεκτά) είς τό Γραφείάν μας.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Τ Η 2  « ΔΙΑΠΛΑΣΕΠΣ Τ Λ Ν  ΠΑΙΔΠΝ *
Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η  Τ Η Σ  . Δ Ι Α Π Λ Α Σ Ε Ω Σ »  Ή  Μ ι χ ^ ΐ α  Τ μ α ^ α ά α ,  μού γράφει « τ ι  ό Μ ιμής τους,

.  ,  , , ,  , .  „  ό μ ικρουλάχης άό ελφ ό ς της, που μ ό λ ις  άρχιζε·· ν ό  μ ιλ η ,
Ο τόμος τής όνυτερας έξαμηνι.ς της β ,3ΛιθθΗ ΚΗΕ ^  ε̂ 4 ^  , ίχ6ν(ι το3 ββίιλέϋ)4 Δ(γ«ο-Μπίγχο Ιπήγε 

” ΔίΑΠ.Λ^ΕΩΣ »■ /  άποτελούμενος 8ηλα8ή άπό τό  ^  ^  ·φΟ6ή0ηκε τόν άράπη πού
φυλλάδια του Ιουλίου μέχρι 4ο«μ6ρ(ου, χα δ όποιος, ώς , , 4ν  ζωντβν6 . Χβί ίώ(1β λοι*όν άμα δέν κάμνει
γν«ρ!ζ«τε ηοη. «ό περιεχη τό ιίκονογραφημένον παιδικόν Ύ , το5 λ ίγ ί ι ;  « Ν4| 6 Λ!γχο-Μπίγχο ί ’ρχοται, ό άρά-

“ ¥< :- ®ί λ “ * 0« ν ! :  του ουγγραφέως ^ , ^ χβ!  4  ^  ^ ά ζ ίι 4 Μ,μήζ τ^< χαί γίνετο,
Μέιν-Ρηό βό εκίοβη ολος ¿μου ί ιό  μ ιας, χαί «ά ίια ν ε -  ά  ‘ άχί. _ . η  Μ„ ?ούχ*  Τραλαλά σΓν# μικρούλα άχόμη κα! 
μηβη είς β ίβλω ν πρός τους συνδρομητός τη_ς ΒγΒΛΙΟΘΗΚΗΕ ^  ^  ^  ( ϊν ΐ  ν 4  φβζ ^  τόν Μιμή μέ τόν
4μ_α έτοιμασό®, ίσως μετό του τεύχους της ΔίΑΠΛΑΣΕΩΕ χβ1 μέ ΐ& , ^ χ ε ι ά  καί μέ τα ίς Νεράιδες- τώρα
τον Δεκεμβρίου.--------------- -----------  8|Μ)(.  πού β4 μ48(| 5 τ , μέ αύτόν τό ν  τρόπον βό χά μ η  τόν

ΤΑΜΕΙΟ»!'ΠΙΕΙ* ΤΩ\ ΑΠΟΡΩ» άδελφόν της νό γίνη ϊνα δειλό πα,δί ποό νό ̂ ^
τ«πτλίΠΔη\ι ΑίΑΛυτΛλΤ ν  α ■ Α λγιτοτ -̂.\ι ’ΤΪΓν τχναν »Ον, *Εβν5Τ\ *?&
ΕΠΙΜΕΛΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ν4 ΐ4ν μ | ίχ λο ν τρόπον, χωρίς νό τόν ρλάπτη
Δ ι' Ι λ λ ε ιψ ιν  χώρου ά νεβλήβη  8 ια  τό  προσεχές α ό λλο ν η  τ8 ν  Χα3μένο„,

διμοσίβυσις τού δκτον δελτίου τω ν συνεισφορώ ν, αέ όποιαν ,Η δ| γ σ^ τσα  ΓεΛ αστη  ι ί ν ε ,  λ έ γ ε ι ,  πολύ περ ίεργη
έξαχολουθσϋσιν ίλ β ν ε ν .__________  Χβί 4 ν ν π ί μ 0νη  ν 4  μ 4 ρΏ π 5 ς  είμπόρεσε νά ξεφύγη  ό

Ο  AE Û N  ΕΠΕΤΕΘΙΙ Κ Α Τ Α  Τ Ο ϊ  Γ Ο Ϊ Β Λ  Κ Α Ι  TO T .Μ π Ε Η -Μ Π Ρ Α ΙΣ
lE N if lV lt  t e v  « e i l m t f  " R k  « j v  Ο ά\β β«*» !"



1 . 6 0 Η ΔΙΛΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΛΓΔΩΝ Ο Κ ΤΟ Β ΓΙΟ Ε

Γουήλ άπό τά  χέρια του ΔίγχΟ -Μπίγχο· Τής φαίνεται 
’λίγο σάν άδύνατο πραγμα νά ’μπβρέση μ ιά  σταλιά παιδί, 
σάν τόν Γουήλ, νά τήν γλυτώση άττόένα άράπη, βασιλέα  
Των άράπηδων. "Αν ήξενρες, άγα*ητή μου, ότι π ρ ίνγλυ-  
τώση ¿«5  τά  νύχια τού βασιλέως των άράπηδων, είχε 
γλυτώσει αχό «4 νύχ ια  τοΰ βασιλέως των ζψων, ένός λέον- 
ΐος δηλαδή ό όποιος έπετέθη νά τόν ξεσχίση χαί αύτόν 
καί τδν προστάτην τον τόν Μπέν-Μπραίς καί αν δέν έπρό-

φθαναν ν' άνεβαΰν είς εν δένδρον 04 τήν έπάθαιναν, άν, 
λέγω, τά εΓξ εύρες αυτά καί τόσας £Χλας περιβετείας χαί 
κινδύνους τούς όποιους έ πέρασε 6 Γουήλ, δέν 04 σου εφαί- 
νετο μεγάλο πράγμα πώς τήν ¿γλύτωσε ά τό  ένα μέθυσον 
άράπη. 'Ολίγη δπομονή χρειάζεται καί μετ’ όλίγον θά 
έχδοθή όλόκληρον τδ (θιβλίον τό όποιον, εϊμαι βεβα’σ, 
άπλήστως A4 άναγνώσης, χαί τότε θά ίδής πόσον γεν  
ναΓος ήτο ό Γονή λ .

Π Α Ρ Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Α
Μή άφίνης χοτέ διά τήν αδριον δ,τι είμπορεΐς νά κ ά - Ή ματαιότης χαί ή  Υπερηφάνεια μάς προξενούν δχπάναι 

μης σήμερον. πολύ μεγαλειτέρας παρά ή πεΤνα, ή δίψα χα ί τό κρύον,

’ Αν ά γο ρ άζη ςμ άγμ ατα  τβν όποιων δέν έχε«  Ανάγκην, ή g * ^
γρήγορα 8ά π ώ λ η σ η  occ cou t h t  άναγχαια. Γ 1 r  7 1 1

Μή μεταχειριοθής ΐλλο ν ‘δι’ ό,τι είμπορεΤς νά χ άμ4ς δ n ®*è 8 ίν  ' οπιά<ί ι  τι< *  δ .τι κάμνε. προθύμως. 
ίδιος.

Μή ¿ξοδεύεις τά χρήματά σαν «ρίν τά  κερδίσης.
Μή άγοράσης ποτέ πράγμα περιττόν μέ τήν πρόφασιν 

ότι είνε ευθηνόν.

Τ Τ Ν Ε Υ ΜΑ Τ Ι Κ Α Ι  Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ
15 β . Έ λ λ ιπ ο σ ϋμ φ ο νΟ ν . Λ ί—-d ’ e’ ai — α ν 'ά 'ο ” α ι— 

'έ  — ‘ ή ’ — ‘ ά'η'ι* — "al— *j — •ή" —  V é'v)'.
'β̂ ιάλη ivi I.

1 5 7 .  Σ υ λ λ α β ό γ ρ ιφ ο ς . Τό πρώτον μου είνε γράμμα. 
Τό δεύτερόν μου πόλις χαταοτραφείσα ύπό των αρχαίων 
Ε λλήνω ν, τό δέ σύνολόν μου είνε τό πρδς τόν όεόν άπο- 
νεμόμενον σέβας; -Ε,ιάλη t>«b τοβ "Exiefo; toO Τ$«ό$.

1 5 8 .  Σ υ λ λ α β ό γ ρ ιφ ο ς . Τό πρωτόν μου είνε άντωνυ- 
μία , τό δεύτερόν μου νήσος, χα ί τό σύνολόν μου καρποφό- 
ρον δένδρον. Έττ»), ùcb tafl ‘laiAfo» Καίσαρθ«.

1 5 9 .  Σ υ λ λ α β ό γ ρ ιφ ο ς . Τό πρώτόν μου είνε δρθρον, τό 
δεύτερόν μου εΤνε μέρος του σώματός σου κ α ί τό· σύνολόν 
μου δνομα άρχαίου ποιητοΰ. ■ Εστάλη ϋπί. κ . π. ηαντ.«Ιιον·

1 6 0 .  Λ εςίγρ ι-ρας, Μέ κεφαλήν είμαι πόλις, aveu ταύ- 
της χαί δξοτονουμένη είμαι όποδιαίρεσις τών σταθμών,

Έβτάλη Offi Αύρας»
1 6 1 .  Λ ε ξ ίγ ρ ιφ ο ς .

Νήσος τής Μιχρας Άσίας 
“Οπως είμαι ί ν  μ ’ ά'ρήσης·
Κ’ έπαρχία τής ιδίας 

"Λν μέ άποχεφαλίσης.
’ϊσιώλη iJflé Μίνελάου Π· 4ii«vfiiioü<

1 6 2 .  Λ εξ ίγ ρ ιφ ο ς .
ΠΓμαι χράτος τής Ευρώπης* άν μέ άποκεφσλίσης, 
Κράτος άλλο τής Ευρώπης θά ίδής χα ί θ’ άπορήσης.

Κι' ά ν  μου χόψης τό χεφάλι 
Γίνομβι άγία  πάλι·

‘Εστάλη ν«ο Τ̂ Υ̂ ν̂ *

1 6 3 .  Μ ε τα γ ρ α μ μ α τ ισ μ ό ς .
Πλέω έπί τής θαλάσσης· é’v μου γράμμα άν άλλάξγ,ς. 
Εις τάς νήσους, άναγνωβτα, πρέπει νά μέ χατατάξης.

Έοτ41«; Jri τον ΜΓ*σν»ψ ΆγτοΟ.
1 6 4 .  Λ ο γο π α ίγ ν ιω ν . Ποία λέξις γράφεται μέ Τ;

Έβτώλη Κ . Π. [iRvtofftTot*·

1 6 5 .  Λ ο γο π α ίγ ν ιω ν . ΠοΤον όρος τή ς Μιχρδς ’Ασίας
εόρίσχεται εις τάς άγέλας;

Έ βεάλη  ιΐτό  τ$Β M ixçeç Π ιια λ ιιέ ο ; .

16 6 - Γ ρ ίφ ο ς . ΦιλώταΙ σελήνη δψς.
1 Εστάλη rtj« ‘SXtxuvttôoç I1œçÎ̂v6m.

Λ Υ Σ Ε Ι Σ
1 3 9 . Τό βώζεΐν τ ινά  ίχ  του χενδόνου εΓνε άργον όφει- 

λόμενον είς πάντα άνθρωπον, τό δέ εύεργετειν τούς εχθρούς 
εΓνε μεγίστη άγαθοποιία.— 1 4 0 .  Ηρέπει νά  χαθαρίζωμεν 
τούς όδόντας μας, ή ακαθαρσία σαπίζει αυτούς χα ί τότε 
ύποιρίρομεν δεινούς πόνους. — 1 4 1 .  Μύχωνος (Η, χώνος). 
— 1 4 2 .  Έρις. — 1 4 3 . Λαβύρινθος (Λ, 15, ^(ν, βώς). — 14 4 .  
'Τδρα. — 1 4 5 .  Ά λ λ ά ( Α ,  Λ). — 1 4 6 .  Μυελός-Οελο:· —
1 4 7 .  Κέρδος, χέθρος.— 1 4 8 .  Γάμος, μάγος·— 1 4 9 .  ΈχεΤ- 
νος δστις χρεώστε* περισσότερα άπό δσ« έχει·— 15 0 . 
Εΐχε ένδεκα βϋγσ. — 1 5 1 .  ’Εκείνος ό όποιος έχει τήν με- 
γαλειτεραν κεφαλήν.—  1 5 2 .  Χείριστος Ε λλήνων Ε φιάλ
της. —. 1 5 3 .  Ζήτει σαύτφ  δόξαν έγχαταλιπεΤν. — 15 4 .  
MoissoD. — 1 5 5 -  Après Te thé (le  T).

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΕΤΩΝ 
Α ν χ σ β ί ,  S . — Ά ν α τ β λ λ ίΛ  A 31> j ,  4 .  —  ' ς , ΐ ΐ ρ ι ι  Ρ ίιχ χ , S .  —  ’Λj n ï ' . r : ;  " Ι α Λ ο ς , 9 ·  —  Β λ ά χ ο ς Χ ρ · Γ* δ .  —  Β ο ύγ α ς  Σ ιυλ*  ]·  7 .  —  Γ . Ι 'Ί  A I '  4 . —  Γρκϊα

ΑρΟς, 1 2  Λς^τ-^ ί,νι,ς Κ iiid .îc O  n .Î ü .u i ' .x .; ,  8· —  Κιο'.ορ^.Αο,·, 1 ς — Κυσριαχδ: Ά ν τ θ ρ ,  1 1 .  — *β*τβ>ρ i  Τ^βς, 7 - — ‘BluççB "Axa-roç, 8. —
*£‘.tx»vtfti Πα^Ινος, 1 0 . —  Χϋχλόχαμος Ά λ ' ι« ,  1 S  — Ζι^Ρριιας Auça, 14* —  Α ινν ίέα ς  2 ά χ ς , 7 . —  Θιοδοβιάδβν Ά χ γ ιλ ιχ ί,  8.  —  θιολιγιχΑς Ά ςνή ρ ,
θ· —  Ί νΛ ιβ ς  Κ 3, 5 .  .— 1 Τ .κ j ,  t c J  Λρνλρδ, 7· —  ΊιιΠ ,ν,Αηι β .  β .  7- —  Κα-οαΡη *Ι«άν»α, 9    Χρρυδρλλόι 9· —  Kvxf,axô< 1A ρ ιή  3, 7- —
Μ ι λ β ς  Ά ι τ Α ς ,  0 .  —  Μ ΐ λ ι ρ ρ *  'Μ ά χ η ς , 4 .  —  Μ ι χ Λ ο ς  Κ υ ν ς τ ·  δ  M t x ç a  Δ ο ν ι ,ρ σ α ,  S ·  —  Μ ,χ ρ ά  Π ι ν β λ ρ ί ρ β .  7 .  —  ‘  * Λ  “ ·  " ..........· * -
Τραλαλά, 12> —  Μρρριηδάν, 8. —  Πάσραρη Μ Λ ιΓ -Ά γ ., £ > _ 22βνηρά Ά λςιτρ ί, S. —  JÎÇMtâriipPÇ Μ ίΆινσα, 8· — Σαρρης,άν 
x .iou  Λ ίχατ.ρ ί»,, 8 ΐρ λομ ο ,.ιίη ς Ί ιχ ίν , , ς  2τ .  7 . —  S p ^ ja lH  Ό ρ - ις , δ . — Τ ζα ,«  Μαρίχα, 10· — Τρ\* Τ{άχ, 1 ·  —  Τ.
riXaeti), 13 — Tvfpp; t o j  f l i l i f  ο ν ;, E. _  Χ ρ.σα ,γ,,- 3  — Χρνροχίρατρ; "Ελαρρ¡, Λ — Ταρας Πλάτων S .  δ.

;  Πολννά{, 2· M HtvfoîAe 
Σ«ρρηΤ<*ντηί 2 Δ. $ ««ci £· —S«o* 

Τί«ντσ<κμέν«» 8.  —· Τσάτββ


