
Π Α Ρ Α  Π Ο Α Τ  Ε Β Ι Α Σ Τ Η Κ Ε
Ό  Μιμής πείνα· πεινά πολύ· καί ή παραμάνα τοΟ έστρωσε τραπέζι νά. φαγη.
Μέσα εις Ινα πιάτο τού έτερε κρέας ψητό, πολύ ώραϊον έπειτα έβγήκε νά πάρη 

ενα ποτήρι· γιατί δεν φθάνει μόνον νά τρόίγη κανείς, πρέπει καί νά· πίνη.
Ά λ λ ’ ό Μιμής δεν έχει ύπομονήν ή είωδία τοΰ κρέατος τον κτυπά ’ς τήν μύτην 

καί τοΟ γαργαλίζει τήν δρεξιν.
— Τό τραβώ νάρθη κοντά τό πιάτο, νά φάγω καί χωρίς τήν παραμάνα; Λέγει μέ 

τον νοΰν του ό κύριος Μιμής.
Καί τραβά τό τραπεζομάνδυλον · βλέπει ότι τό πιάτο δεν έρχεται· άλλα έρχεται 

κάτι άλλο, τό νερό τής φιάλης· χύνεται καί βρέχει τό τραπεζομάνδυλο, τήν πετσέτα', 
καί τά φορέματα τοΟ Μιμή.

‘ Ο Μιμής, άμα ¿βράχηκαν τά φορέματα του καί ένόησε τό νερό είς τό κρεατάκι
του-—*5χι τό φαγητό, άλλά τό ίδικό του κρεατάκι — έβαλε ταίς φωναίς.

Έμβαίνει ή παραμάνα μέ τό ποτήρι είς ·τό χέρι. Καί βλέπει τον Μιμή είς αύτήν 
τήν κατάστασιν.

Γρήγορα γρήγορα πρέπει νά τού άλλάξή ¡ίοΰχα νά μήν κρυώση.
Καί τό ψητό; περιμένει· καί ή πείνα τού. Μ ιμή; κ’ εκείνη περιμένει.
■"Αν δέν έβιάζετο, άν δέν ¿τραβούσε τό τραπεζομάνδυλο νά χυΟή τό νερό, τόρα 

θά έτρωγε.
• Καί τόρα αλλάζει φορέματα· καί τό ψητό κρυόνει· καί ή κοιλιά του γουργουρίζει

άπό τήν πείναν! νΑ χ ! δεν είχε ’λιγάκι υπομονή άκόμη ;
Ποιος του πτα ίει; Μόνος του. Πάρα πολύ ¿βιάστηκε.
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Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Α Ι  ΠΤΗΝΩΝ

Είςεύρετε βεβαίως ϋτ! ήμεΓς οί Πετεινοί καί σείς 
οί Ελληνες είμεθα συγγενείς’ έξάδίλφοι ίσως, άφού 
nal ό {δικός μας πρόγονος ·},τ> Έ λλην, Ναί, κύριε, 
μήν έκπλήττεσΟε, "Ελλην- ό Άλεκτρυών. Κατά 
τήν μυθολογίαν ό Άλεκτρυών ήτο ίιχηρετης τοϋ 
Αρεως, του θεοδ τού πολέμου. Μίαν ή μέραν ¿λη

σμόνησε να τον έξυπνήση τήν ώραν κατά τήν όχοίαν 
έπρεπε, καί ό Άρης διά νά τον τιμωρήση τον μετε- 
μόρφωσεν εις πετεινόν επειδή δέ τον ε?χε παραπά- 
ρει ό ύπνος εκείνην τήν ήμέραν καί δεν τόνέξύπνη- 
σεν,δ Αρηςτόν κατβδϊχασε ποτέ του νά μή αίσθανθή 
πλέον τήν γλυκάδα του χρωΐνοΰ ίίπνου, άλλα νά 
έξυπνα άπό τά μεσάνυχτα: ΚουκουρΤκο ! Κουκου- 
ρΐκο ! Ά λλά  διά τούτο ό ίδιος πάλιν ό Ά ρη ; τον με* 
τεχειρίσθη ώς έμβλημά του, καί όπου παρίστανον 
τόν Αρη, πλησίον του έΟετον καί τον πετεινόν ώς 
να ήθελαν νά είποίν ότι ό πολεμιστής πρέπει νά 
είνε άγρυπνος ώς πετεινός.

Άπό τον Άλεκτρυόνα λοιπόν καταγόμεθα καί με 
αυτό τό όνομα ώνόμαζον οί πρόγονοί σας τους προ
γόνους μας.

Οπως δε τόρα οί χωρικοί άπό τά περίχωρα φέ
ρουν εις τάς ’Αθήνας πετεινούς καί κόταις, καί φω
νάζουν: «Κόταις καλαίς, κοκόροι καλοί! Πάρτε! » 
οΰτω και τον παλαιόν καιρόν εις την Τανάγραν 
τής Βοιωτίας, μάς έτρεφον, μας έπάχυνον καί έπειτα 
μας εφερον εις τάς ’Αθήνας καί μας «πώλουν. 
Ά λλά  δέν είνε γνωστόν πώς μας έφώναζον οί Τα
ναγραίοι εις τους δρόμους.

Αύτή ή μανία μας, νά φωνάζωμε πολυ πριν χα- 
ράξη άκόμη, έκαμε τούς Συβαρίτας, οί όποιοι ήσαν 
άνθρωποι τοϋ ΰπνου καί του χουζουριοϋ, νά μας 
διώξουν όλους άπό τήν πόλιν των Σύβαριν.

Ά λλά  τον παλαιόν καιρόν ήμε?ς είχαμεν μεγάλην 
σημασίαν επρολέγαμεν τήν τύχην ¿προφητεύαμε·/· 
καί ϊδου πώς: Μέσα εις ενα κύκλον έχάρασσον τά 
γράμματα τοΰ ’Αλφαβήτου" έπάνω δέ εις έκαστον εξ 
αυτών εθετον h a  κόκκον κριθής" 'ένα άπό ήμας έ
βαζαν μέσα εις τόν κύκλον καί τά γράμματα 
των οποίων έτρωγε τόν κόκκον τής κριθης εσχη- 
μάτιζον λέξεις άπό τάς δποίας οί αρχαίοι ένόουν δ,τι 
ήθελον. Αυτή εινε ή περίφημος τόν παλαιόν καιρόν 
άλεκτρυ ονομαντεία.

*
* *

Μας κατηγορούν, κύριε, δτι άγαπώμεν τάς έρι
δας’ ή κατηγορία αΰτη είνε αληθής’ διότι άμα

Ε Ϊ Ν Ο Σ  ;

θέσουν δύο άπό ήμας τόν ένα αντίκρυ εις τόν άλλον, 
και δίχως νά Ιχωμεν καμμίαν αιτίαν δυσαρέσκειας | 
αναμεταξύ μας, άγριεύομεν, φουσκόνομεν, όρμώμεν ; 
ό εις κατά τοϋ άλλου’ καί όχι μόνον οί μεγάλοι 
άλλά καί τα μικρά πετειναράκια' καί αυτά άνάπτουν, 1 
θιιμόνουν, πηδούν, κινούν τους μόλις φυτρώσαντας 1 
λοφίσκους των, καί όπως λέγει ή « Διάπλασις)· εις ; 
τον δεύτερον τόμον:

"Αγριεμένα, χαταχόχχινα πεηώντβ,
Τδ ένα ’πάνω 'ςταλλο μ’ άγρια ¿ργή" |
Ααγχάνονται, μαϊιώνται, σέρνωνται, ταιμπιώνται , 
Τό ο’μά τους ποτάμι χύνεται ’ς τή γ5|. . . .

Είνε κακόν, αυτό’ ίσως είνε Γ/.λειψις ανατροφής’ j 
διότι ήμε'ς οΰτε σχολεία έχομεν, οΰτε διδασκάλους, ! 
ούτε «  Διάπλασιν » νά μας συμβουλεύη κάθε μήνα τί , 
νάκάμωμεν καί τίνά μή κάμωμεν. ’Αλλά διατί άρά | 
γε μας μιμούνται και μελικά παιδία καί φιλονει- 
κοϋν, καί δέρνωνται και λέγουν τότε δι’ αυτά:· -t 
μαλόνουν σαν κοκοράκια: Κοκοράκια! ας είχαν καί \ 
τά κοκοράκια τόσα μέσα ανατροφής όσα Ιχουν αυτά ' 
καί σδς βεβαιώ ποτέ δεν θά ’μάλοναν σαν παιδιά. ;

Ά λλά  8έν πρέπει σείς οί άνθρωποι νά μας κατη- 1 
γορήτε δα καί τόσον ότι αγαπώμεν τάς Ιριδας ’ άφοΰ , 
πολλοί θέλουν νά ωφεληθούν άπό τό ελάττωμά μας | 
διά νά διασκεδάσουν λαμβάνουν δύο άπό ήμας, μας · 
θέτουν τόν ένα αντίκρυ εις τόν άλλον καί μας λέ- j 
γουν: Βαγκωθήτε, τσιμπιθήτε, μαδηθήτε, βγάλτε τά 
μάτια σας, μείνετε νεκροί άπό τάς πληγάς σας, '· 
σκοτωθήτε . . .  διά νά διασκεδάσωμεν. ήμείς βλέ- ι 
ποντες πώς παλαίετε, πως σκοτώνεσθε’ αύτή είνε ή 
τρομερά ά λεκ τρ υο ν  ομαχ ία , καί ένας λόγος διά ; 
τόν οποίον άγαπώ πολύ τήν Ελλάδα είνε ότι εις' ! 
αύτήν δέν υπάρχει ή κακοήθης αύτή καί απάνθρωπος 
συνήθεια, όπως εις τήν 'Ισπανίαν καί τήν ’Αγγλίαν. .

Έ ν τοϋτοις με ολην μα; τήν αγάπην πρός τάς ; 
έριδας, εις τό σπήτί μας, εις τήν αυλήν μας, εις ■ 
τό νοικοκυριό μας πόσον ήσυχοι είμεθα ! Δέν βλά- ; 
πτομεν κανένα' παραδείγματος χάριν εγώ' έχω ταίς · 
κόταις μου· αί κυρίαι αϋτάί άν δέν έχουν ανάγκην 
φορεμάτων, έχουν όμως άνάγκηννά φάγουν' καί τρέχω : 
επάνωκατω' σκαλίζωμέτούς πόδας μου, μέτό ράμφος 
μ.ου το χώμα καί άμα ευρώ κάτι τι αμέσως τάς φωνάζω, 
τάς προσκαλώ, καί ταίς τό προσφέρω' δέν είμαι 1 
εγωιστής’ δέν γεμίζω πρώτα τήν ϊδικήν μου κοιλίαν : 
κ’ έπειτα τήν ϊδικήν των* . άφοΰ χορτάσουν αί κυ- ) 
ρίαι, τότε μόνον φροντίζω διά τόν έαυτόν μου’ καί 
συμβαίνει πολλάκις νά έχω τήν κοιλίαν άνήσυχον,
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αλλά τήν συνείδησίν μου ήσυχον ότι ¿ξεπλήρωσα ώς 
οικογενειάρχης τό καθήκον μου.

Σείς οί άνθρωποι συνειθιζετε νά όμιλήτε περί θυ
σίας καίαύταπαρνησίας-καί όμωςπρόςήμάς φαίνεσθε 
φρικτά αχάριστοι' πρός ήμας οί όποιοι όχι μόνον τήν 
φωνήν μας εξοδεύομεν
 δωρεάν— διά σας,
άλλά καί αυτό τό αί- 
μά μας, και αυτήν τήν 
ζωήν μας' μας αποκε
φαλίζετε μέ όσην αφέ
λειαν αποκεφαλίζετε 
ένα λεξίγριφον δια- 
σπαράζετε τάς σάρκα; 
μαςμέτονςπειναλέους 
έδόντας σας' μάς θά
πτετε είς τήν κοιλίαν 
σας· ό θάνατός μας 
σας τρέφει' καί αυ
τός είνε ό προορισμός 
μας: ν’ άποθνήσκω- 
μεν διά σάς’ βλέπετε 
οτι είμεθα ολίγον μάρ
τυρες υπέρ τή ; άν- 
θρωπότητος' άλλά 8ι' 
αυτήν μας τήν θυσίαν 
δίν έννοοδμεν δά νά 
μας στήσετε ανδριάν
τα’ τουλάχιστον όπου 
μας ευρίσκετε μή μάς
πετροβυλεϊτε μέ τόσην άσπλαγχνίαν. . .κακά παιδιά!

Θέλετε νά σας περιγράφω καί τά χαρακτηριστικά 
μου; Τό ράμφος μ.ου είνε οξύ καί κυρτόν επάνω εις 
τήν κεφαλήν μου Ιχω εν κρέας οδοντωτόν, τραχύ, 
ν.ατακόκκινον, τό όπόΐον ονομάζεται λό φ ο ς ' κάτω 
άπό τον λαιμόν μου έχω δύο μικρότερα στρογγυλά' 
κατακόκκινα επίσης κρέατα, τά κ ά λ λ α ια ’ δακτύ
λους έχω τρεϊς έμπροσθεν και ενα όπισθεν’ άλλά 
επάνω άπό τόν οπίσθιον υπάρχει άλλος δάκτυλος ό 
όποιος δεν άκουμβα κατά γης’ ονομάζεται δέ π λή 
κτρο ν καί είνε τό δπλον μας.

Με τά πτερά μας δέν είμποροΰμεν νά πετώμεν

υψηλά' είνε μικρά άναλόγως τοϋ σώματος μας' ̂ καν 
όχι μόνονήμείς άλλά όλατά ά λεκτοροειδή  ώς οί 
γάλοι, αί φραγκόκοταις, οί φασιανοί,  ̂αί πέρδικες, 
δέν είμποροϋν νά πετοϋν υψηλά' αλλα έχω πόδας 
δυνατούς καί είς τήν τρεχάλα προκαλώ όλους τους 
συνδρομητάς τής « Διαπλάσεω?Μ νά με φθάσουν. 

Συνήθως είς σάς τους ανθρώπους αί γυναίκες εινε
ώραιότεραι άπό τους 
άνδρας· είς ήμας ό
μως συμβαίνει τό έ - . 
ναντίονί παρατηρή
σατε τήν άλεκτορίδα, 
παρατηρήσατε κ’ έμέ' 
έγώ έχω τό βάδισμα 
μεγαλοπρεπές κ’ ε
κείνη βαδίζει δειλά '
0 λόφος μου καί τα 
κάλλαιά μου εινε ω
ραία καί μεγάλα, καί 
αυτής είνε μικρά' 
πλή κτρ ο υ δέν έχει 
είς τούς πόδας της' 
τά πτερά της δέν έχουν 
τήν λαμπρότητα καί 
τόν ώραΐον χρωματι
σμόν. των ίδικών μου' 
πρό πάντων δέ στε
ρείται τοΰ .ωραιότε
ρου στολιδιού τό ό- 
ποϊον έχω, της δρε- 

*  πανοειδούς μου ούρδς. 
Δέν έχει δέ ο'ύτε τήν 

ώραίαν φωνήν μου μέ τήν οποίαν έξυπνώ μικρούς καί 
μεγάλους, καί διά τήν δποίαν μέ ονομάζουν: ξυπνη
τήρι των πτωχών- · . . καί των μαθητών’ Κουκου- 
ρϊπο ! Κουκουρϊκο !

* *·
Επειδή είς τήν « Διάπλασιν » οί φίλοι σας συνει- 

θίζουν νά σάς στέλλουν τάς φωτογραφίας των, σας 
στέλλω κ’έγω τήν ϊδικήν μου, εννοων νά μέ θεωρήτε 
φίλόν σας.

Ό  φ ίλ ο ς  » * «

Κ ο κ κ ιν ο σ κ ο ύ φ η ς

Ό τ ι  π ι σ τ ό ν  α ν τ ί γ ρ α φ ο υ

Α ιμίλιος Ειμαρμκνος



so Η ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝΪΠΑΙΔΩΝ Φεβροταριοε

0  Π Α ΙΧ Ν ΙΔ ΙΑ Ρ Η Σ
Μου λέγει ό πατέρας 
Π ώς σαν γενώ  μεγάλος

"Ολα μου t« παιχνίδια 
θά  ρίξω στά σκουπίδια, 
Καί θαμαι τότε άλλος.

’βγώ δεν τό πιστεύω 
Πως θέ νά μεγαλώσω,
Μα χαί παππούς Sv γίνω, 
Ποτέ μου δέν τ ’ άφίνω,
Και μ’ όλους θά μαλλώσω.

Εμπρός λοιπόν, παιγνίδια 
’Σ τά όπλα! σάς »ωνάζω . 
Ά π ’ τα κουτιά σας ’βγήτε 
Καί στη γραμμή σταβήτε· 

Έ γύ  σάς τό προστάζω.

Σείς είσθε ή χαρά μου 
Κ’ ή μοναχή μου έννοια· 

”Αχ 1 πώς σας καμαρώνωΙ 
Με σας θά μεγαλώνω,
Μέ σας θά βγάλω γένεια. ·

Καί ό μπαμπάς σαν βλεπη 
Πώς έχω και μουστάκια, 
Και παίζω κι’ολοένα, 
Θαλθή κι’ αυτός μ’ έμενα 
Μ’ άρχίση παιγνιδάϊ2α.

Γ β ΰ Ρ Π 0 £  Σ ο υ ρ η ε

Η  ΑΠΟΦΑΣΙΣ
Ό  Κίμων ήγάπα πολύ τούς πτωχούς- όπου έβλεπε 

κανένα επαίτην, δυστυχή, ρακένδυτου, τον ¿πλη
σίαζε μέ ευγένειαν καί του έδιδε μία πεντάραν η 
καί περισσότερον' η το αδύνατον να ίδή πτωχόν καί να 
μή συγκινηθή '/·α' να μή είπγί: « Ό  καυμένος! έφαγε 
σήμερα; κρυόνει;» Από πολύ μικρός ειχε συνειθίσει 
να κάμνη καλωσύνας' ήσθάνετο 51 τόσην εΰχαρίστη- 
σιν, ώστε ή μεγαλειτέρα του χαρά ήτο νά βοηθή 
τοΐις πτωχούς.

Μία; ημέραν δ Κίμων έπεσε·/ εις το κρεββάτι- 
ό ιατρός ειπεν ότι ή ασθένεια του είνε σοβαρά, καί 
οτι διά να ιατρευθή πρέπει νά του δώσουν τό ιατρι
κόν τό όποιον Ιγραψεν εις τήν συνταγήν του. Ά ν  
δεν τού δώσουν εκείνο τό ιατρικόν είμπορεΤ καί ν ’ 
άποΟάνη.

Φαντασθήτε τήν'συγκίνησιν, τόν τρόμον τής δυστυ
χούς μητρός του.

Έτρεμεν ή χείρ της οταν τό έφερε , εις τόν Κί- 
μωνα.

Ά λ λ  ο Κίμων άμα τό είδεν, αμα τό έμυριαθη, 
«πεμάκρυνε με τήν χεΐρά του τήν χεϊρα τής μητρός 
του φωνάζων:

— Μή, μητέρα, δέν'μπορώ!
— Παιδί μου, Κίμων μου, πώς Οά γείνης καλά; 

π ιέ το, παιδί μου.
— Δέν ’μπορώ, μητέρα, άπό τότε που ήταν α"ρ- 

ρωστος ό πατέρας καί τό μυρίσθηκα μια φορά, μου 
έρχεται νά κάμω έμετόν είνε καί τόσο πικρό- φαρ
μάκι I τό ’ξεύρω- νά ! θαρρείς δέν θέλω νά τό πιώ, νά 
γείνω καλά; μά δέν ’μπορώ, δέν ’μπορώ.

—̂ Πιέτο, παιδί μου, Κίμων μου· θά σο5 πάοω 
καί παιγνίδια καί ο,τ ι  θέλει;' κ’ ενα λεύκωμα διά τά

TOT ΚΙΜΩΝΟΣ
γραμματόσημα' ο,τι θέλεις θά σου πάρω-μόνον πιέτο, ; 
παιδί μου. |

Αλλ ό Κίμων άπήντα μέ ανατριχίλαν: |
— Δέν ’μπορώ, μητέρα, δέν ’μπορώ νατό πιώ. ' 
Εξαφνα μία ιδέα ήλθεν εις τήν μητέρα του' τόν

¿φίλησε θερμά καί. τού είπε'
— Κίμων, έξω είς τόν δρόμον είδα ένα παιδάκι 

κουρελιάρικο, γυμνό σχεδόν, φαίνονταν τά κρέατα 
του μελανιασμένα κ’ έτουρτούριζεν άπό τό κρύο. Ά ν  
πιής τό ιατρικό σου, σοϋ υπόσχομαι νά τού. κάμω 
μια φορεσιά καινούργια καί ζεστή I Τό κακόμοιρο ! j

*0 Κίμων έσκέφθη μίαν στιγμήν, έπειτα ώς νά | 
Ιλαβε μίαν μεγάλην άπόφασιν είπε μέ τόνον πρός 
τήν μητέρα του ’ j

— Δός μού το μητέρα, θά τό πιώ' άλλα τήν j 
φορεσιά, σήμερα νά τήν κάνης. !

Και ήρχισε νά πίνη ' άλλ’ άμα εφθασεν εως εις ; 
τό ήμισυ τού ποτηριού έδωκε μέ αηδίαν τό ποτήρι ον | 
εις τήν μητέρα του.

— Ωχ, μητέρα τί πικρό_ποΰ είνεΙ δέν ’μπορώ 
νά τό πιώ όλο ! . . .

— Εως τά μισα λοιπόν θέλεις νά ένδύσω τό 
ταλαίπωρο φτωχό, που τρέμει έξω ; ή συμφωνία μας | 
ητο να τό πιής όλο, καί νά τού κάμω δλόκληρον ί 
ενδυμασίαν. Κρίμα! πόσον καλά θά ήταν μέ τά 
φορέματα του τό καύμ.ένον! I

Ό  Κίμων δέν άντέστη πλέον.
— Δός μΛύ το ! εΐπε μέ επιμονήν, καί τό έλαβε, 

και τό έσήκωσε καί τό Ιπιεν όλο·;, καί δέν άφήκεν 
ούτε σταλιά.

Πώς τόν εφίλησε τότε ή μήτηρ του ! όχι μόνον 
έχαιρε διότι θά γείνη ό αγαπητός υιός της καλά, άλλα
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καί διά τήν μεγάλη·; καρδίαν του' ή αγάπη του πρός 
τούς πτωχούς ήτο τόσον μεγάλη ώστε ¿νίκησε καί 
τήν αποστροφήν του πρόςτό ιατρικόν του, τήν οποίαν 
τίποτε δέν είμπόρει νά νικήση.

Ή  μήτηρ του πράγματι έκαμε μίαν φορεσιάν ενός 
πτωχού γειτονόπουλου, τό όποιον οταν τήν έλαβε 
έξαφνα έξαφνα, ένόμισεν ότι κανένα αγγελούδι τού 
τήν έφερε·; άπό τόν οΰρανίν.

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟΝ
Σήμερον θά σάς δείξω κάτι τι περίεργον, είπεν.ό 

Κυρ Σταύρος πρός τούς ανεψιούς του Άριστείδην 
καί ’Αλέξανδρον, οί όποιοι ήλθον νά τόν.έπισκε- 
φθώσι.

— Τί, θείε; έφώνησαν μέ περιεργίαν τά δύο 
παιδί«. Ο Κυρ Σταύρος έπλησίασεν είς Ιν κιβώτιον, 
τό ήνοιξε, Ιξέβαλεν άπό αυτό εν φόρεμα καί είπε:

— Ίδέτε.
Ο Αριστείδης καί ό Αλέξανδρος παρετήρησαν' 

ήτο έν μικρό φορεματάκι, τριμμένον, ξεθωριασμένοι/, 
τό όποιον βέβαια μ,ίανφοράν θά ήτο κόκκινο·;, κακο- 
κομμένο·; φορεματάκι διά παιδί όκτώ έτών τό πολύ.

— Τί είν’ αυτό; τί εϊν’ αύτό; Ιφώναξαν συγχρό
νως καί τά δύο παιδία, ά® ού τό παρετήρησαν.

— Είνε ’δικό μου φορεματάκι, είπεν ό Κύρ 
Σταύρος.

  ’Δικό σας: είπαν τά δύο παιδία χαμογελά-
σαντα μέ κάποιαν δυσπιστίαν άφ’ ού παρετήρησαν 
τό υψηλόν καί χονδρόν σώμ.α τού θείου των.

— Ναι, ’δικό μου, 'όταν ήμην οκτώ χρόνων.
— Καί διατί τό φυλάτε; ήρώτησαν τά δύο παι

δία.
— Διότι πρέπει νά τό φυλάττω, διότι φέρει εις τόν 

νούν μου τάς πλέον συγκινητικά; αναμνήσεις τής 
παιδικής μου ήλικίας.

— 'Ώ ! είπον τά παιδία, έρωτώντα διά των 
βλεμμάτων των τόν Κύρ Σταύρον, τί είδους αναμνή
σεις τού Ιφερεν είς τόν νοϋν αύτό τό παλαιόν φορε
ματάκι.

— Εννοώ τί θέλετε, είπεν ό Κύρ Σταύρος· 
θά κάμω τήν επιθυμίαν σας. Προσέξατε:

κ’Ο πατέρας μου ήτο πτωχός κηπουρός' εΤχεν έ'να 
κηπαράκι καί τό ¿καλλιεργούσε- είχε καί 4'να γαϊ
δουράκι τό όποιο·; έφόρτονε λαχανικά, σπανάκια, . 
κρομμυδάκια, μαρούλια, καί τά έπώλει εις τούς 
δρόμους.

Έμέ όμως μέ Ιστελλεν είς τό σχολεΐον διότι ή
θελε νά μάθω γράμματα, νά γείνω γραμματισμέ
νος' και ή μητέρα μου ήτο όλη ’περηφάνεια διότι 
’πήγαινα είς τό σχολεΐον, καί οταν επέστρεφα τό βράδυ 
μου έλεγε ότι ¿μοσχοβολούσα γράμματα. Δέν είχα
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Καί ό Κίμων τόρα άγαπδ πολύ περισσότερον τούς 
πτωχούς' Sv δέν τούς ήγάπα τόσον, 8έν θα έπινε τό 
ιατρικόν, δέν θά έγίνετο καλά, θ άπέθνησκεν.

  Τούς χρεωστώ τήν ζωήν μου επαναλαμβάνει
πολλάκις.

Καί νά ίδήτε πλέον τί έλεημοσύνας κάμνει καί ν’ 
άκούσητε πώς τόν ευγνωμονούν οί δυστυχείς τούς 
οποίους'παρηγορεΤ.
^  Φ ιλ ο μ ή λ α

Φ ΟΡΕΜ ΑΤΑΚΙ
ούτε αδελφόν, ούτε αδελφήν. ’Αλλά ό πατέρας μου 

. μόλις κατώρθωνε νά μας τρέφη ήμας τούς τρεις, καί 
τό γαϊδουράκι’ διότι είχε κι’ αυτό τό έξοδό του' καί 
οταν ¿πεινούσε, έγγάριζε τόσον δυνατά μέσα ’ς τό 
κατώγι, πού δέν μας άφινε να κοιμηθούμε' τα βιβλία 
μου μού τά ήγόραζε με πολλήν δυσκολίαν πεντάρα 
πεντάρα τά οικονομούσε ή μητέρα μου- αλλά τίποτε 
δέν μού έλειπε', όλα τά είχα, καί τό χαρτί μου, 
καί το καλαμάρι μου. Τά φορέματα μου όμως ήσαν 
πάντοτε παλαιά. Αί λέξεις επανωφόρι καινούργιο, 
πανταλόνίκαΐνούργιο, γελέκο καινούργιο δι’ εμέ δέν 
είχαν τήν σημασίαν τήν οποίαν έχουν διά τά άλλα 
παιδία. Κάθε καινούργιον ΐδικό μου φόρεμα ήτο πα
λαιόν πλέον" διότι ή μητέρα μου '¿χαλούσε τό βρακί 
ή τό γελέκι τό όποιον ό πατέρας μου είχε φορέσει 
δύο ή τρία έτη, το έστρεφε άπό τήν ανάποδη, τό έκο- 
πτε είς τό ανάστημά μου, τό έρραπτε καί μοΰ έκαμνε 
ένα καινούργιο φόρεμα. Η καΰμένη μού ή μη
τέρα ¿προσπαθεί νά μού τό κάμγ, όσον τό δυνατόν 
καλλίτερον, αλλά μερικοί συμμαθηταί μου δέν μ’ ά- 
φινον ήσυχον είς τό σχολεΐον" τό δυστυχές μου 
φόρεμα τί περιπαίγματα ήκουε!

Είξεύρετε πολύ καλά οτι τά Χριστούγεννα τά 
μαθήματα παύουν μερικάς ήμέρας. Είχαν περάσει 
αί έορταί καί επέστρεψα εις τό σχολεΐον" άλλα μό
λις εμβηκα είς τήν αίθουσαν των παραδόσεων, όλα 
τά βλέμματα προσηλώθησαν επάνω μου καί άπό όλα 
τά στόματα έξήλθεν είς γέλως, αδιάκοπος, ηχηρός, 
περιπαικτικός.

"Εστρεψα κ’ εγώ καί είδα τόν εαυτόν μου" εφό- 
ρουν τό κόκκινο μου ¿πανωφόρι; τό όποιον ή μητέρα 
μου μού κατεσκεύασε άπό τό κόκκινο γ ια κα λη  τού 
πατρός μου" ήτο χονδρόν καί μ’ ¿ζέσταινε, καί μέ ήρε- 
σκι τό κόκκινο του χρώμα- καί όταν μού τό ¿φόρεσε 
ή μητέρα μου ήμουν τρελλός άπό τήν χαραν μου" 
οί σκλ,ηροΠ καί αύτό ακόμη μοΰ τό Ιπερίπαιζαν.

Ά λ λ ’ αυτοί δέν εννοούσαν νά παυσουν τούς γέ- 
λώτάς των* μερικοί ήρχισαν νά ψιθυρίζουν :

— 'Ο κόκκινος!
— Ή  ράχη του απ’ τήν ’ντροπήν της ’κοκκίνισε!
Καί Ιγέλων, καί εξεκαρδίζοντο.
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Έμέ p i είχαν πάρει τά δάκρυα καί ό βοηθάς 
τοϋ σχολείου εισεΧθών ^cnr^tn συν̂ Λ̂ β* τΚλ λ -.Υ- υν.. φνα συνέλαβε πολλούς να 
γελούν καί τους «κράτησε νηστεία.

Ά λλά τήν ακόλουθον ήμέραν ¿λησμόνησαν, μαίνε
ται, την τιμοιριαν και ήρχισαν πάλιν τούς σκωπτιΚούς 
των γέλωτας. ’Εμέ μέ ’πήραν πάλιν πικρότερα τα 
δάκρυα.

’Ενώ οί συμμαθηχαί μου εγέλων, καί εγώ έχλαιον 
έμβαίνει εις την παράοοσιν ό διδάσκαλος, διότι μερι
κά μαθήματα μας τά παρέδιδεν ό βοηθός και μ-ερικά 
ό ίδιος διδάσκαλος' ήτο γέρων, καί οσχις τόν έβλεπε 
δίχως νά θέλη ησθάνετο σεβασμόν πόσον ώραία 
ώμιλει' ποτέ δέν έτιμώρει· μόνον εν βλέμμα νά 
έρριπτεν όλοι ήσύχαζον.

Ο! γέλωτες έπαυσαν αμέσως.
Έπλησίασε προς εμέ καί μοϋ είπε μέ τήν γλυ- 

χεΐάν του φωνήν.
— Τί έχεις και.κλαίεις;
— Το μόρεμά μου! είπα" καί μέ κατέλαβαν λυγ

μοί και δέν είμζόρεσα νά είπω τίποτε περισσότερον,
Τότέ με Ιλαβεν από τήν χείρα, καί προχωρήσας 

εις. τό μέσον τών συμμαθητών μου.
— Παιδιά μου, είπεν, αύτό τό μέρεμα είνε πολύ 

ώραΐον' τό έ'ρραψε μία μητέρα, ίσως πτωχή, άλλά

πολύ καλήδιά τον υίόν της- δστις άπό σας τό πε
ριπαθή θά δείξη οτι δεν έχει καρδίαν.

Καί ήρχισε το μάθημά του.
Οι συμμαΟηται μου εννόησαν ότι μολονότι ό γέ

ρων διδάσκαλός μας είπέν οτι τό φόρεμά μου ήχο 
πολύ ώραΐον, εκείνο ήτο όλιος διόλου παλαιόν,καί ότι 
άπλώς άπό ευγένειαν τό είπε, άλλ’ ¿νόησαν επίσης 
'ότι δέν Ιπρεπε να γελούν μέ αύτό καί άπό εκείνην 
τήν ήμέραν το κόκκινο μου μορεματάκι τό ¿τιμούσαν 
ώς νά ήτο αληθινά ώραΐον καί κομψόν. Καί όλα τά 
άλλα φορέματα τά όποια μοϋ ένΛψ^ν ή μητέρα μου, 
ποτε δέν τα «περίπαιζαν πλέον οί συμμαθηταί μου. 
Διά τοϋτο, μολονότι τόρα είμαι πλούσιος, καί μορώ 
αληθινά καινούργια φορέματα, αυτό τό παλαιόν φο- 
ρεματάκι μου τό μυλάττω Ιδώ μέσα εις τό χιβώτιον 
ώς πολύτιμον άνάμνησιν, διότι μοϋ μέρει είς τόν 
νοϋν μου τήν αγαπητήν μου μητέρα, τόν αγαθόν 
μου διδάσκαλον, καί τούς μετανόησανχας συμμαθη- 
τάς μου.»

Ό  Κύρ Σταύρος ήτο συγκεκινημένος' συγκεκι- 
νημένοι δέ ήσαν καί οί δύο ανεψιοί του, καί άπό 
τίνος παρετήρουν μέ σεβασμόν τίνα τδ κόκκινο πα
λαιόν μορεματάκι, τό όποιον ό' θεΐός των ¿φύλαξε 
πάλιν είς τό κιβώτιόν του.

Φ ΥΣΙΚ Η  Ζ Ω ΓΡΑ Φ ΙΚ Η
Είμαι βέβαια ότι ολοι επιθυμείτε. να είξευρατε του όμοιάζοντος μέ χρυσόν· Αΰτάς τάς διαφοράς 

ζωγραφικήν- άλλ ή ζωγραφική απαιτώ πολύν και- τοΰ ίδίομζ χρώματος, ή οπως τάς λέγουν, τάς άπο
ρον να τήν σπουδάση  —  χρώσιις, εινε πολύ δύσ-
Κανείο. απαιτώ δέ καί  > _· ..... . c-
ρον
κανείς, απαιτεί δέ καί 
φυσικήν κλίσιν· δέν είμ- 
ποροϋν ολοι νά μετα
φέρουν έϊς τό χαρτίον ή 
τό πανίον ό,τι βλέπουν, 
μέ τό σχήμά του καί μέ 
τό χρώμα του. Καί ό
μως εινε δυνατόν, είς 
μίαν στιγμήν, νά γείνετε 
τόσον καλοί ζωγράφοι, 
ώστε πολλοί καλλιτέ- 
χναι νά σας ζηλεύουν.

Ολοι ¿θαυμάσατε βέ
βαια τά χρώματα τών 
φύλλων τοϋ φθινοπώρου, 
τα χρώματα ΙκοΤνα τά 
όποια οινε τόσον ποικί
λα , καί έχβυσιν όλα τά 
είδη του κοκαΐνου,, τοϋ 
κιτρίνοιι, το3 καστανού,

κολον νά τάς μιμηθη 
πιστώς, άληΟινώς ό ζω
γράφος επί των εικόνων 
του, σεΤς όμως, ειμπο- 
ρεΐτε νά τό χατορθώσητε 
τοϋτο αξιόλογα.

Υποθέτω οτι θά έ
χετε χαμμίαν παλαιάν 
ξυλίνην έργοθήκην, κα- 
νέν άγγείον, τό όποιον 
επιθυμείτε νά κάμητε 
καινούργιου καί νά τό 
μεταβάλετε. Κατ’ άρχάς 
μαζεύετε αρκετά φύλλα, 
απ αυτά τά όποια σας 
είπα, φροντίζετε δέ νά 
έκλέγηΓε &α έχουν 
καλλίτερον χρωματι
σμόν, καί έχουν τό ώ- 
ραιότερον σχήμα. Προ-

/W *̂ΓΙ /V«! ·ι « ·Μ ·/ « ΙΑ ί_
. . _    — ραιοτερον σχήμα. Προ
απο του κατακοκκινου μέχρι του τριανταφυλλιοϋ χρώ- τιμάτε δέ όσα εΤνε πολύ ξηρά, διότι S» μεταχειρί- 
ματος, απο του υποκίτρινου μέχρι τοϋ κατα/.ιτρίνου ζισθε οσ» έχουν ύγρΛσί«Ϋ μέσα των, θά βλάψουν τι
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έργον σας. Θέτετε τα φύλλα αΰτά εντός ένός βι
βλίου καί τ’ άφίνετε νά πιεσθοϋν εκεί μέσα αρκε
τόν καιρόν, διά ν’ άφήσουν τήν υγρασίαν τήν όποιαν 
ήτο δυνατόν να έχουν ακόμη.

“Επειτα, τό πραγμα τό όποιον θέλετε νά δια- 
κοσμήσητε, τό βάφετε μέ μαϋρον χρώμα. "Όταν τό

πρώτον στρώμα 
τοϋ χρώματος ξη- 
ρανθή,τρίβετετήν 
έπιφάνειάν tou μέ 
ϊιαλόχαρτον διά 
νάγείνη ϋαλιστε- 
ρή, έπειτα τό βά-' 
φετε άλλην μίαν 
φοράν, καί πάλιν 
τό ύαλίζετε- καί 
επαναλαμβάνετε 
τρεΐς φοράς τόν 
χρωματισμόν καί 
τό τρίψιμον δια 
τοϋ ύαλοχάρτου.

Έ πί τοϋ πράγ
ματός σας εκείνου 
τό όποιον έχετε 
έτοιμάσει κατ’ αυ
τόν τόν τρόπον, 
κολλάτε τά φύλ
λα, τά δποΤα έχετε 

εκλέξει, μέ γόμμαν. Τά^κολ,λατε δέ όπως σας αρέ
σει καλλίτερον- ή ώς 'άνθοδέσμας, ή ώς γκ ιρ -  
λά ντα ς , ή οπως άλλως θέλει ή καλαισθησία σας 
καί ή φαντασία σας. Ή  εργασία αίίτη απαιτεί πολ- 
λήν προσοχήν καί έπιδεξιότητα, καί δέν:πρέπει νά 
βουτήξητε τά δάκτυλά σας εις τήν γόμμαν,. διότι 
τότε θά κολλήσουν επάνω εις τά φύλλα και .θα τα 
ξεχολλήσουν άπό τήν θέσιν των.

Κατά τό διάστημα τοϋτο λυ.όνετε όλίγην ψαρό-

κολλαν μέσα είς ζεστόν νερόν. Μέ ενα χρωστήρα 
(πινέλλο)άλείφετε το άγγεΐον, τήν έργοθήκην, ή δ,τι 
άλλο. "Οταν ξηρανθή τό στρώμα καί 'αύτής τής 
κόλλας, τότε τό αλείφετε μέ β ερ νίκ ι, τό· όποιον, 
ώς·είξεύρετε, εινε διαφανές. Τήν άλλην ημέραν τό 
αλείφετε καί δευτέραν φοράν μέ β ερ ν ίκ ι, και 
έπειτα καί τρίτην.
Λέγω.δέ τήν άλ
λην ήμέραν, διότι 
είνε ανάγκη τό 
πρώτον στρώμα 
τοϋ β ερνικ ιού 
νά έ’χη πιάσει κα
λά, πριν νά τό α
λείψετε με άλλο.

Είςεύρετε τί 
συμβαίνει; Τά 
φύλλα σας φυλα
κισμένα κάτω άπό 
τό αδιαπέραστον 
άλλά καί διαφανές 
ώ : ύαλος κάλυμ
μα, διατηροδσι χά 
χρώματά των, τό 
σχήμα των, τήν 
χάριν των καί ά- 
ποτελοΰν ώραιο- 
τάτην διακόσμησιν.

Ή  διακόσμησις αβτη προξενεί περισσοτέραν Ιν- 
τύπωσιν όταν τό άντικείμενον ϊχη μαϋρον χρώμα- 
|ν τούτοις ώραίαν έντύπωσιν προξενεί καί έπί 
τών αγγείων, τών κατασκευαζομένων μέ τό σύνηθες 
χώμα.

Βλέπετε εδώ διάφορα σχέδια τά δποϊα εϊμπορούν 
νά σάς χρησιμεύσουν ώς υποδείγματα, ή τουλάχιστον 
νά σας βοηθήσουν νά ε'υρήτε άλλα με τόν νουν σας.

( Μ Ιμησις) ΣΤΑΗΑΤΙΝΑ

Η Μ Α Σ Κ Α Ρ Α Τ Α  Τ Ι ίΣ  Κ Ο Υ Κ Λ Α Σ
ΐ ,τ ίη ν ι  μ ή  μ ’ άβίν.ης. 
Κούκλο μου χρυσή" 

Έ λ α  6 4  ν Α  γ ί ν / , ι  
Μασχαρας καί σ ύ . . .

Τί μεγάλη σχόλη 1 
Άκου’ τραγουδούν 
Μασχ*ρ«ίθντ’ όλοι 
Καί χοροπηδούν.

Τ Ι ν 4  ο ο ϋ  ¡ ϊ ά λ λ » ; 
Ντόμινο μακρύ,

”fl σπαθί μεγάλο. 
Κούκλα μου μικρή ;

Καί δέν θάνε τάχα, 
Φως μου, πειό χαλά 
Νά οέ κάνω βλάχα  

. 0! έ φλωριά πολλά;

“Οχι, 6έν θ' άρέοης- 
Ά ές,τΙ τού xsvtS, 
Ζώνη 04 φορέτης 
Κ’ Sya τρικαντδ.

β ά  σ’ ευχαριστήσω 1 
Μ4 τ ϊ συλλογασαι;. 

"Οπως αν σέ ’ντύσω 
Μασχαράς δέ νάααι.
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ΤΟ Ρ Ο Δ Α Ν Ι
Είς h  πτωχικόν σπήτι, εις τήν άκραν τής πάλεως, 

ο πατέρας και ή μητέρα έκοιμώντο βαθειά κατόπιν 
άπό τήν βαρεία δουλειά τής ήμέρας- άλλα εις το 
κρε&βατάκι του ό μικρός Τέλης τεσσάρων χρόνων, 
ήταν έξυπνος «αν μικρό ποντικά*!, καί μέ μάτια 
ολάνοικτα έκύτταζε μίαν ακτίνα το3 Φεγγαριού, ή

όποία Ιμδαινε άπό τό παράθυρο πού ήταν δίχως πα
ραπέτασμα.

Ή  άκτίς του φεγγαριού ¿φώτιζε τά σκεύη του 
μαγειριού πού ύάλιζαν κρεμασμένα εις τον τοίχον, 
και το ώρολόγι πού έκαμνε τίκ τάκ μέσα 'ς τήν ξυ- 
λίνην του θήκην άλλα ό Τέλης δέν έβλεπεν αύτά. 
Τό περισσότερο φως τού φεγγαριού Ιπιπτεν επάνω εις 
το ροδάνι τής μητέρας' του, καί ό Τέλης, ένθυμήθη 
πόσα; ώρας έπερνοΟοε κάθε ημέραν κοντά-εις τήν

μητέρα του πού έγνεθε, και έβλεπε τό λινάρι νά 
τυλίγεται εις τάδράχτι, καί τό βοδάνι να γυρνά 
γρήγορα, με ένα θόρυβον 5 όποιος άλλοτε τον απο
κοίμιζε καί άλλοτε τόν έκαμνε νά συλλογίζεται ει
δών ειδών πράγματα. Ό  Τέλης λοιπόν άφοΟ έκάθησε 
επάνω, ς τό κρεβέατάκι του είπε με τον νουν. του: 

Αν ειμποροΰσα νά εγνεθα λιγάκι κ’ εγώ, 
ή δουλειά τής μητέρας θά βγα ίνε εμπρός.

Ο πατέρας καί ή μητέρα είχαν κλειστά 
τά μάτια των, ό Τέλης ήτο βέβαιος, 
εκύτταξε ακόμη μία·/ φοράν το ροδάνι καί 
αμέσως ενα μικρό ποδαράκι γυμνά ¿βγήκε 
άπό τό πάπλωμα, έπειτα .εν άλλο, καί 
έπειτα όλος ¿ .Τέλης. Έστάθη όρθός εις 
τό μέσον του δωματίου καί ήκουσε: ναι, 
ό πατέρας καί ή μητέρα έκοιμώντο . . . .  
Εις τήν σιωπήν εκείνην μόνον ή ήσυχος 
αναπνοή των ήκούειο. Σιγά, πολύ σιγά, 
μέ μόνον τό νυκτικό του ύποκαμισάκι, ό 
Τέλης Ιπήγεν εως εις τό ροδάνι καί 
ήρχ'.σε νά γνέθη, ¡όπως έβλεπε νά γνέθη, 
ή μητέρα του. Αυτή ¿ξύπνησε έξαφνα άπό 
τον γνωστόν της. κρότον. Έσκυψεν, .είδε ί 
τό βοδάνι που έγύρνα γρήγορα γρήγορα,! 
καί είδε καί ¿να μικρό πλασματάκι κάτα- ; 

\ σπρο, με ξανθά σγουρά μαλλιά πού έλαμ- 
_παν εις τήν λάμψιν τού φεγγαριού, τό 
¿.όποιον έκάθητο είς τήν θέσιν της καί έ

γνεθε προσεκτικά.
—  Τί εινε; τί τρέχει; ¿φώναξε έξυ- 

πνήσασα τόν άνδρα της.
Ο πατέρας έτριψε τά μάτια του καί 

ήρχισε νά γελα:
—  Eive ό Τέλης μας, καλέ, δ Τέ-. 

λης. Τί κάμνειςαύτοδ πονηρό; Έ λαγρή- [ 
γορ« να ξαναπλαγιάσης.

— Πατέρα, είπεν ό μικρός φοβισμένα, i 
θέλω νά βοηθήσω τήν μητέρα που κάθε ι
μέρα γνέθει. Καί είπα με τόν νο3ν μου: \ 

«Σάν γνέψω εγώ τήν νύκτα, εγώ ποίι δέν |. 
Ιχω τόρα υπνο, θά μπορέση ή μητέρα νά ! 

μή δούλεψη κύριον καί νά ξεκουρασθή.» Ή  μητέρα ί 
ποτέ δέν ξεκουράζεται, πατέρα! |

Τό λινάρι ήτο μπερδεμμένο- ή μητέρα του ¿νόησε I 
οτι τής έχρειάζετο πολύς καιρός διά νά ξεμπερδέψη ; 
τό γνέψιμο το3 Τέλη" άλλ’ άδιάφορον οταν ό μικρός : 
έξαναπλάγιασε εις τό κρεββατάκι του τόν ¿φίλησε πειό ι 
γλυκά άπό ταίς άλλαις φοραίς, διά τήν καλήν έπι- \ 
θυμίαν πού έδειξε νά βοηθήση τήν μητέρα τίυ. j

' ( K a t i  ’AvSspirev) Α ιμ υ λ ιο ε  Ε ιμ λ ρμ ε ν ο γ
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ιο ύ  πρώτου έπαίνοο
Ποικιλανθίς, ετών 12

Τού δευτέρου έπαίνου
Ζεφύρειος Αύρα

Ευφήμου μνείας
< Ό  , I U ' .  "ί> ί ' . , , τ  x k  ίτ>\ “ ΐ ΐ ;  'r ,'

Μικρός Μάντις, 10V*. — Άνατέλλουσα Σελήνη,. 9. _  Μικρά Περιστερά, 137,· — Σωτήριος Α. 
Βερσής, 12 % . —  Άριέττ«' Άργέντη, 9 . -  Γεώργιος Ε. Φακίρης. — Στακτοπαίπελη, Ιο. — Αστε- 
οόεις Ουρανός. —  Γ . Σ. Δημητριάδης, .8. — ΕυρυσΒένης Λ . Μελανής, 11 V,. — Εκτωρ ο Ιρως, 
1 2 .- Σ .  Π. Τράκας, 12. _  Αττίλας, 12. - ’Ροδόχρους Μηλέα, 1 0 ._  Χρίστος Α.. Γούναρης,_ 12. 
_  Μικρά Έλαφος, 11. _  Κωνστ. Δ.' Τροχάνης. _  ’Ιωάννα Δυκρώ, 10. — ’Ιππόλυτος Δυκρω, 8- 
-Βαρναίος. _  Ελληνική Σημαία, 12 »/„. _  Λέου ’Pooft Φό Τσί Λίν, 10. -  Χρυσοστέφανος Απολ- 
χων g s/,. — ’Αραβικός ‘Ίππος, 14. — Παπαρούνα. — ϊποκόμης τής Βραζελόνης, 13. — Μικρός 
Καπουκίνος 10 —  ’Αγγελική Σαμοήλη, 11. — Κατίνα Άθανασιάδου, 1 3 ,— Ερυθρός-Κιττακός,.
U  »/„. — Γεώργιος Ζαφειράκης, 1 2 .— Γέρων Κηπουρός, 10 V , Μ έ γ α ς  Ναπολέων Βοναπαρτης, 
14. —  Μίνως Ν. Ξενάκης, i t ·  — Περικλής Σ. Φωτίου, 10.

νΩ ! σείς οίτινες ¿στείλατε διαγωνισμόν, σας έν- Ο άλλος θά λέγη: .
νοώ άνυπομονεΐτε, περιμένετε μέ συγκίνησιν ν’ — Είς ολα τά πράγματα δέν μέ δυσάρεστες να
άκούσητε τήν κρίσιν τής φίλης σας « Διαπλάσεως »> είμαι πρώτος, άλλ’ είς τήν κρίσιν θέλω να είμαι
περί τού έργου σας. τελευταίος...γραμμένος' να εινε τελευταΐον το^δνο-

Ό  είς θά λέγη μέ τόν νουν του: μά μου' διότι, ώς νά φεύγουν όλοι ο! πρό αυτού,
_  *Αράγε θά 'μέ βράβευση; πώς θά τή; φανούν . μένει αυτός μόνος μέ τό βράβείον και τό λάμβανει.

αί ευφυολογίαι τάς όποιας έβαλα μέσα είς τό διή- Ό  άλλος: , _
γημά .μου; Ά λλά  διάλογον πού δέν έβαλα διόλου ! -  ’Εγώ δεν πιστεύω ν» βραβευθω · < ακόμη δεν
"Οταν ομιλώ μοϋ φαίνεται εΰκολώτατος ό διάλογος, έμαθα νά γράφω- καί ̂ ειμαι μικρός- αλλα να ιδοομε 
άλλά όταν γράβω δέν είμπορδ νά τόν καταφέρω, τί θά μοδ είπη διά τό ύφός μου- εινε καλόν; εινε
Νά ΐδοΰμεν πλέον τί θά μοϋ πη. Τουλάχιστον θά άσχημον ; ελπίζει νά γράψω καλλίτερα την άλλην
τής φανη άστείον ; φοράν; θέλω νά με συμβουλεύση να μορφωσω καλογ
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ύφος' άν έχω κανέν ελάττωμα νά τό διορθώσω, «V 
έχω κανέν προτέρημα, νά τό'εννοήσω βτΐ τό έχω καί 
νά μή ταφήσω νά χαθή. - 

Ή  άλλη:
— Ά ς  είνε’ εΐμπορώ νά μή βραβευθώ' άλλά 

τουλάχιστον δς επαινεθώ. Μ'αρέσουν οί έπαινοι, οί 
δίκαιοι. Καί μάλιστα τής σ Διαπλάσεων »·

Ά λλος πάλιν, άφοϋ ερριψε τήν επιστολήν του 
εις τό γραμματοκιβώτιου του ταχυδρομείου ένθυμεϊ- 
ται έξαφνα οτι δέν έβαλε τό δνομά το« κάτω άπό 
τό διήγημά του καί ψιθυρίζει μέ αναστεναγμόν:

— Κρίμα ’ςτόν κόπον μου' θ ’άπορριφθή έ δια
γωνισμό; μου' καί βέβαια’ άφοΰ δέν έχει όνομα. 
Μέσα εις τό διήγημά μου έγραφα διά τήν απροσε
ξίαν τής γάτας καί δέν έγραφα δ:ά τήν ίδικήν μου !

Αλλη πάλιν κομψά καί καθαρά γραμμένα στεί- 
λασα τόν διαγωνισμόν της, καί, ούσα βεβαία οτι ή 
θά έπαΐνεθή, ή θά βραβευθή, ξεφυλλίζει μαργαρίτην 
ψιθυρίζουσα;

  Θά βραβευθώ, δέν θά βραδε.Οώ, Οά...δέν...
θά...δέν!

Και κύπτει τήν κεφαλήν της λυπημένη αφού καί 
τήν τρίτην φοράν ή σκληρά μαργαρίτα τής άπαντά: 
δέν !

ΙΙόσοι λοιπόν περιμένουν τήν κρίσιν τής αΔιαπλά- 
σεως » δια τό εργον των I άλλά δέν θά τήν ακούσουν 
0λοΓ διότι εκ τδν 200 άκριβως ατινες έπεμψαν 
διήγημα ο! ήμίσεις άπερρίφθησαν.

“Ω! πόσον λυπεϊται ή «Διάπλασις» οταν αναγκάζε
ται ν’ απορρίπτη τά διανοητικά προϊόντα των μικρών 
της φίλων! άλλα τί νάκάμνη; Μερικοί τής στέλλουν 
περισσοτέρας από χιλίας, καί χιλίας διακοσίας λέ
ξεις, καί μερικοί ακόμη περισσότερα;. Σιγά σιγά, 
άν προχωρή κατ’ αύτόν τόν.τρόπον τό.πράγμα, δέν 
θά τας δέχεται τό ταχυδρομεϊον καί θά τας κάμνουν 
δε'μα τάς λέξεις των νά τάς στέλλουν μέ τό πρα- 
κτορεΐον. Δεν σας ειπα τοσάκις ίΐτι.δεν πρέπει «ί 
λέξεις τοδ διαγωνίσματος σας νά υπερβαίνουν τάς 
8 0 0 ; Διατί δέν μετράτε ολίγον τάς λέξεις σας; 
Άλλοίμ.ονον είς όσους δέν μετρούν όσα γράφουν καί 
όσα λέγουν!

Καί οί κακογράφοι; άλλοι πάλιν αυτοί’ χαράσ- 
σουν έπάνω είς τό χαρτί κάτι μυτερά, σουβλερά, 
άνακατευμενα σημεία, τά όποια γέρνουν άπ’ εδώ, 
σκύπτουν απ’ έκεΐ, πίπτουν άπό παρέκει, πιάνονται, 
μαλλόνουν, γίνονται μαλλιά κουβάρια καί έπειτα τά 
στέλλουν αυτά ώς γράμματα καί μάλιστα ώς δια
γωνισμόν. Δέν τ’ απορρίπτει ή « Διάπλασις » τά διη
γήματα τωϊ. Τ ’ απορρίπτουν οί ίδιοι μέ .τάς χεΐράς 
των... αί όποϊαι γράφουν τοιαύτα ιερογλυφικά.

Λοιπόν έκ των ληφθέντων ύπ’ δψει:
Ό  Β αρνα ιο ς, ή Α γγελική Σαμοήλη. ό Ευ- 

ρυσθένης Λ . Μ ελανής, ό Γ . Σ . Δημητριάόης καί ό

ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ Φι:βρ0ΊΑΡ10£ |

Χρίστος Α . Γούναρης περιγράφουν άπλώς τάς εί-j 
γΛ·ι«ς' μόλις άμχίζονν κοτ.' φθάνουν είς τό τέλος'; 
βιαστικά, βιαστικά, ώς να ΙπεινοΟσαν οταν Ιγραφον · 
τόν διαγωνισμόν των κάί έβιάζοντο, διότι ή κοιλία 
διεμαρτνρετο. Έ ν τούτοις δέν είνε άσχημα, καί θά 
γράψουν ακόμη καλλίτερα.

Ή  Μ ικρά Π εριστερά καί ή Μ ικρά Έ λα - ; 
φος έγραψαν σαν μικραί πού εινε" δίχως πολλά 
λόγια' ολίγα καί καλά' άλλά όπως τά πολύ πολλά ! 
είνε ελάττωμα, -ολλάκις ελάττωμ.« είνε καί τά πολύ ί 
ολίγα' δέν πρέπει νά περιορίζεσθε άπλώς είς τήν ! 
περιγραφήν των εικόνων. Ή  « Διάπλασις » σας προ- [ 
τείνει διαγωνισμούς έπί εικόνων, διά νά «ας βοηθή : 
να ευρίσκετε τό διήγημα' άλλά μή τα ζητείτε,  ̂
μή τά .περιμένετε όλα «πό τάς εικόνας' μόνον τήν : 
εμπνευσιν ζητείτε άπ’ αύτάς, τό υπόλοιπον, δηλαδή | 
ολον τό διήγημα ζητείτέ το άπό τό κεφαλάκι σας, 
Τά ίδια λέγομεν καί είς τόν Σωτήριον Α. Βερσήν, 
τήν Π απαρούναν, την Σ τα κτο πα ίπ ελη ν , τήν 
Ε λ λ η ν ικ ή ν  Σημαίαν, τόν Σ. Π- Τράκαν και τήν 
Ά να τέλλο υσ α ν  Σ ελήνην, ή οποία, φαίνεται, [ 
είνε μικρά άκόμη καί θ ’ άνατείλη μίαν ήμέρ«ν._ j 
όχι δά, ή Σελήνη δέν ανατέλλει τήν ημέρα·; _  μίαν j 
νύκτα αληθής Πανσέληνος είς τό γράφειν άς κυτ- I 
τάξη πλέον νά φωτίση τάς νύκτας τοϋ αττικού ούρα- [ 
νοΰ μέ τό πνευμά της. Τό διήγημά της έν τούτοις, · 
εκτός μερικών ελλείψεων, ώμοίαζε κατά τό 5φος, 
ήσυχον καί γλυκύ, πρός τό ποιητικόν φως τής άνα- 
τελλούσης ομωνύμου της.

Ό  Α τ τ ί λ α ς  φαίνεται πρωτόπειρος οικόμη, 
άλλά γράφει με πολλήν ζωηρότητα' έχει γόνιμον '' 
φαντασίαν' τό ψευδώνυμόν του είνε άγριον καί τρο
μακτικόν καί ή εκλογή του δέν δεικνύει πολλήν 
καλαισθησίαν* άλλά μέ ολον το ούνικόν του όνομα 
λέγομε·! οτι έχομε·* πολλάς ελπίδας άπ’ αΰιόν.

“Εκτωρ ό Τ ρώς, ό Γεώργιος Ζαφειράκης·, ό ' 
Έρυθρός Ψ'ιττακός, δ Περικλής Σ. Φωτίου, οίς καί : 
ή Κατίνα Άθανασιάδου προχωρούν είς τήν διήγησιν, : 
ώς παιδία προχωροϋντα κατ’ ευθείαν εις τόν δρόμον · 
των' άλλοι 'όταν γράφουν κάμνουν παρεκβάσεις' : 
στρέφουν άπ’ εδώ, στρέφουν άπ' έκεΓ αΰτοί τίποτε' ' 
οδτε σταματούν εξακολουθούν τόν δρόμον των. Ή  ί 
Κατίνα Άθανασιάδου αναμιγνύει ¿πιτυχώς καί τόν 
¿αυτόν της είς τήν διήγησιν, όπως καί μερικοί άλλοι 
καί γίνεται θεατής τής μεταξύ γατας καί ποντικού 
τραγικής σκηνής.

Ά λ λ ’ ό Μ ικρός Κ απουκϊνος πόσον βιάζεται! 
τί τρεχάλα είνε αυτή ; θαρρείς ότι είνε λαχανιασμένο ! 
τό ύφος του' ώς νά προσπαθή να τάς έχστομίση όλος 
τάς λέξεις τού διαγωνισμού μέ μίαν αναπνοήν, κα
ταπίνει δσας είμπορεΐ πλέον διά νά προφθάση' τό 
διήγημά του είνε άνευ περιγραφής, άνευ πλοκής, 
άνευ λεπτομερειών, ώς ξηρός μύθος τού Αισώπου.
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Καί όμως έχει καί τά καλά του. Καί · αύταί αί 
λέξεις φαίνεται ότι λέγουν 'ότι b γράφων έχει πνεύμα 
καί είμπορεϊ νά γράψη καλλίτερα άμα θελήση. 
Άλλά πότε λοιπόν θά θελήση;

Ό  Ιππόλυτος Δυκρώ, είνε μικρός ακόμη καί 
το διη-ρηματάχι του ομοιάζει μέ τό κελάδημα μικρού 
πουλιού, τό όποιον μόλις έπέταξεν άπό τήν φωλεάν 
του' ή μικρά του χειρ άκόμη δεν έμαθε νά μετα- 
χειρίζηται καλά τήν γραφίδα- άλλά πόσον είνε τρυ
φερόν έν τ?( άφελεία του τό ίίφος του. Θάρρος, 
Ιπ π ό λ υ τε !

Ή  ’Ιωάννα Δυκρω Ιχει πολύ καλλιγραφημέ- 
•ιοντό διήγημά της, άλλά δυστυχώς οχι κατά τό ϋφος 
άλλά μόνον κατά τό γράψιμον. "Έχει μερικά προ
τερήματα. τό εργον της, άλλ’ είνε πολύ σύντομον καί 
περιορίζεται άπλώς είς τήν περιγραφήν των εικόνων. 
Αλλ’ άφ’ ού ή ’Ιω άννα  φαίνεται τόσον καλλιτέ- 

χνις είς τό γράψιμον τού διηγήματός της, έλπίζομεν 
ότι θά προσπαθήση νά φανή επίσης καλλιτέχνις 
καί είς τήν σύνθεσιν αυτού' καί Οά φιλοτιμηθή νά 
τό κάμη νόστιμον, με χάριν, μέ τέχνην, μέ πνεύμα, 
ευχαριστούν τόν νουν μας, οταν τό αναγινώσκωμεν., 
όπως τό γράψιμον της ευχαριστεί ·τούς οφθαλμούς 
μας οταν τό βλέπωμεν. Ας ίδωμεν.

Ό  Μ εγας Ν απολέων Β οναπάρτης έδιάσθη 
πολύ' ό δμώνυμός του ειχε μέγαν στρατηγικόν νοϋν 
5κκ είξευρεν οτι με τήν βίαν μόνον, δίχως προετοιμα
σίαν, δέν κατακτωνται τά βασίλεια’ λοιπόν καί ό μι- 
κρός'Μέγας Ν απολέων Βοναπάρτης, καί χωρίς 
νά έχη στρατηγικόν νοϋν, είμπορεΤ νά σκίφθή ότι μέ 
τήν πολλήν βίαν δέν κατακτάται τό βραδεΐον. Τό 
διήγημά του είνε όμαλώτατον ώς πρός τήν πλοκήν, 
άλλ’ αν ήτο περισσότερον έπεξειργασμένον θά κατε- 
τάσσετο είς πολύ άνωτέραν θέσιν.

Τής Ά ρρνέτας Ά ρ γ έ ν τη  τό δνηγηματάκι έχει 
τήν χάριν καί τήν αφέλειαν τήν οποίαν τόσον ένωρίς 
δεικνύει ή ευαίσθητος γραφίς της, φαίνεται 'όμως οτι 
έγράφη μέ βίαν, καί ?:ά τούτο έ'χει μερικά; ελλεί
ψεις, αί όποϊαι ήτο δυνατόν νά επιδιορθωθώ«'.· Τό 
αύτό . λέγομεν καί πρός τήν 'Ροδόχρουν Μη- 

.λ έα ν , ήτίς έφαντάσθη υπόγεια μέ φιάλας καί άλλα 
πράγματα όλως διόλου περιττά είς τήν διήγησιν της.

Ο Α ραβικός "Ιππος μετεχειρίσθη γλώσσαν 
πολύ καλήν, μολονότι κάπου κάπου χώνει καί κάτι 
έλληνικούραις άπ’ Ικείναις πού δέν χωνεύονται' τε- 
λειόνει ψυχρά' δίχως τέχνην' άλλά έχει μερικά 
μέρη μέ χάριν, καί έπί τέλους πόσον καλλίτερον εινε 
άπό τό διήγημά του τού προηγουμένου διαγωνισμού!

Τοϋ Κ ω νσταντίνου Δ. Τροχάνη τό διήγημα 
έχει πρόλογον παρά πολύ μεγάλον' δέν έχει συμμε
τρίαν εινε ώς νά έχη μία τόση δά κεφάλα καί σώμα 
τοσούτσικον' εκτός τούτου δέν δημιουργεί· δηλαδή 
δέν βγάζει άπό τόν νούν του ίδικάς του ιδέας, άλλά
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περιγράφει άπλώς τάς εικόνας. Διά των διαγωνισμών 
δέν ζητούμεν νά μάθωμεν τί παριοτά έκαστη εΐκών, 
αλλά τί είμπορεΐ έκαστος άπό σδς νά .παραγάγη μέ 
τό μυαλό του' έν τούτοις Ιχει πολύ ώραΐα μέρη.

Ό  Ά σ τερ ό ε ις  Ουρανός συνέταξε τό διαγώ
νισμά του μ.έ πολλήν προσοχήν' δέν σπινθηροβολεί 
μέν ευφυΐαν όπως σπινθηροβολούν τά άστρα του ομω
νύμου του, άλλ’ είνε καθαρόν, καί δέν τόσκοτεινιάζει 
κανέν σύννεφον’ Ιχει δέ καί εν μέγα πλεονέκτημα 
ότι έχει σκοπόν τό διήγημά του. Οί περισσότεροι 
έγραψαν άπλως ώς παιγνίδι, ώς αστειότητα, τό δια
γώνισμά: των, άλλ’ ό Ά σ τερ ό ε ις  Ο υρανός έξή- 
γαγεν ηθικόν συμπέρασμα άπό μίαν γάταν καί άπό 
έν* ποντικόν. Τοιοΰτο συμπέρασμα έξήγαγε καί ό 
Γεώ ργιος Σ· Φ ακίρης, όστις διά νά εμβή είς τήν 
ΰπόθεσιν τής γάτας' καί τού ποντικού μάς διηγείται 
μί«ν ολόκληρον ιστορίαν' απίθανε μία γάτα- έπειτα 
μία άλλη' καί αυτή περί τής όποιας πρόκειται νά 
γράψη είνε ή τρίτη' όλος αΰτός ό πρόλογος είνε 
περιττός' μή νομίζετε ότιέλλειψις θεωρείται τό όλι- 
γώτερον άφ’ ο,τι πρέπει' καί τό περισσότερον αφ’ ό,τι 
πρέπει είνε Γκλειψις· καί άπόδειξις τό διήγημα τού 
Γ εω ρ γ ίο υ  Σ. Φ ακίρη, τό όποιον ένεκα τής με
γάλης περιγραφικής του τέχνης, άν δέν είχε τόσα 
περιττά πράγματα, θα ελάμβανε πολύ εντιμοτέραν 
θέσιν.

Τά αυτά λέγομεν καί προς τόν ‘Υ π ο κό μ η τα  τής 
Β ρ α ζελ ό νη ς , ό όποιος, άν τό διήγημά του δέν 
είχεν αυτήν τήν πολυλογίαν είς τήν αρχήν, καί εις 
τό τέλος δέν εξεθύμαινεν, ώς φιάλη λεμονάδας άφε- 
θεΐσα ανοικτή, καί δεν έγίνετο ψυχρόν, θά έλάμβανε 
άν όχι το βραβεΐον, τούλάχιστον έπαινον, ένεκα τού
πολύ επιτυχημένου διαλόγου όστις είνε ό μόνος
κατά τόν διαγωνισμόν τούτον.—Λοιπόν προσοχή άπό 
τά πολλά λόγια όπως καί άπό τά ολίγα' καί εδώ 
άκόμη 'ταιριάζει τό ΓΙαν μέτρον άρ ισ τον . Τα 
ίδια αρμόζουν καί είς τόν Λέου Ρουεϊ Φό Τσί Λίν, 
τόν Κινέζον.

' Είς τόν Χ ρυσοστέοανον Α π ό λ λ ω ν «  Ιχα- 
μεν μερικά; παρατηρήσεις νά κάμωμεν' τό διήγημά 
του είνε με πολλήν δρεξιν γραμμένον, άλλά μερικαί 
παρομοιώσεις είνε πολύ μεγαλείτεραι άπό τά 8 ’/4 
έτη του' ομοιάζει ώς νά έφόρεσε τό μακρύ επανω
φόρι τοϋ μεγάλου του αδελφού καί τό σύρει κα«τ 
γης' α ί εύφυολογίαι του σύρονται κατά γής, τόσον 
είνε μεγαλείτεραι άπό τό ανάστημά του· Ιίερισσο- 
τέρα άφέλεια καί όλιγωτέρα επιτήδευσις θά τό Ικα- 
μνον πολύ άνωτερον τό διήγημά του.

Ο Μ ικρός Μ ά ντ ις  Ιχει δημιουργικόν νύδν 
είξεύρει καί περιγράφει ώραΐα, μέ ζωηρότητα' 
εφευρίσκει καί περιπετείας' Ιχει καί πλοκήν τό διή
γημά του' καί εις αυτούς άκόμη τούς ήρωάς του, 
—τήν γάταν καί τόν ποντικόν—χαρίζει ώραΐα καί
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ταράξενα ονόματα. Α αϊτόν, θά μου χάνεις σας 
θά βραβευθη, θά Ιπαινεθή ; ”Ω ! μηδένα πρό τέ
λ ο υ ς  μακάριζε" κα'ι μάλιστα τόν Μ ικρήν Μ άντιν, 
όστις δι αύτο τό τέλος χάνει . τά πάντα" κρίμα 
τοιούτο διηγηματάκι νά τελειώνη τόσον άνοστα!

Πόσον ώραΐα στολισμένον είνε τό δίηγηματάκι 
τής ΓΙοικιλ αν θ ίδο ; !  έχε! καί εϋφυίαν "καί συμ
πέρασμα καί παρεκβάσεις, καί χάριν "όπως. καί το 
της Ζεφυρείου Αύρας το όποιον έχει ίίφος χα
ριτωμένο·/ καί ζωηρόν" νομίζεις ότι αί λέξεις γελούν 
όταν τάς άναγινώσκης" καί με τί άνθη στολίζει τάς 
φράσεις της, καί ποιας άστραπάς ευφυολογιών εκ
πέμπει εις τάςί παρεκβάσεις τη ς;.

Γό" Τρυποκάρυδο έφάνη ζωηρότατον καί ευ- 
φυέστατον" τό διήγημά του από τήν άρχήν Ιως είς το 
τέλος εινε γεμάτο πνεύμα" άλλα είνε απίθανος ή 
όλη ύπόθεσις τήν όποιαν επινοεί· . αΰτό τό θάρρος 
του ποντικού πού τρέχει καί κυνήγα τον γάτον 
εινε απίστεοτον" εως τόρα εΐξεύραμεν οτι οί γάτοι 
κυνηγούν τους ποντικούς διά .νά τούς φάγουν καί 
οχ! οί ποντικοί τούς γάτους,, όπως τά παιδιά κυνη
γούν τα φρούτα καί ςχι τά φρούτα τά παιδιά" καί οί 
ποντικοί εινε τό φρούτο των γάτων αν ητο τόσον 
γενναίος ό ποντικός, όπως τον παριστάνη τό Τρυπο-
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πάροδο, θά κατεδέχετο νά φύγη Ιτσι δειλά καί; 
νά χωθη μάλιστα διά νά γλυτώση είς μίαν φιάλην;1 
οταν κανείς γράφη, πρέπει νά δημιουργή χαρακτή-, 
ρας αληθινούς, πιθανούς, φυσικούς" έ χαρακτήρ τού" 
ποντικού είνε εντελώς απίθανος" έπειτα πώς δέή 
παρετήρησε τό Τρυποκάρυδο, οτι ή στάσις τοϋ 
ποντικού εντός τής φιάλης είνε στάσις φοβισμένου,! 
τρέμοντος, άγωνώντος, .καί όχι κοροϊδεύοντος ; εί-· 
ξεύρομεν οτι όλην αύτήν τήν ύπόθεσιν τήν έφαντάσθη1 
οίίτώ ,τό Τρυποκάρυδο διά νά εδρη άφοομήν νά 
δείξνι ευφυΐαν" άλλα όλα τά πράγματα Ιχουν τήν· 
ώραν των καί τον τόπον των, προ πάντων δε ή ευ
φυΐα" τό αλας δέν εμβαίνει παντού, παραδείγματος 
-χάριν είς τό ριζόγαλον, καί τό αττικόν ά λα ς  ή 
εύφυία δέν Ιμβαίνει εις μερικά μέρη" τουλάχιστον 
πολλάκις πολλά πράγματα τά άνοσταίνει αντί νά τό 
νοστιμίζη" τούτο δέ συνέβη καί εδω" άπό τήν μεγά-, 
λην προσπάθειαν να κάμη τό διήγημά του πολύ ευ
φυές, τό Τρυποκάρυδο τό έκαμε χειρότερον 
άπίθανον καί κάπως Ιπιτετηδευμένον. Έ ν τούτοι; 
μέ όλα αυτά, διά τήν γοργότητα τού δφους, διί 
τήν ζωηρότητα τής άφηγήσεως, δια τήν εύφυα το« 
χαριτολογίαν, επειδή είνε τό σχετικώς καλλίτερο 
από ολα, κρίνεται άξιον τού βραβείου.

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΓΔΟΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΝ Τ Η Σ  « ΔΙΑΠ ΛΑΣΕΩ Σ *

Γνωρίζετε τόν Μουστάκα, Είνε ό πρώτος τών τούς ποντικούς, διά τούς οποίους αισθάνεται ’σαιί
γάτων τής γειτονιάς. Ή  φυσις τόν ¿προίκισε μέ γάτος ιδιαιτέραν συμπάθειαν. '·
τρίχας μαύρας, πυκνάς καί γυαλιστεράς ’σαν βελούδο Ά λλα ό Μουστάκας μ’ όλα του αύτά τά χάϊδιε 
καί μέ ούρα μακρυά καί φουντωτή. Όσω εύμορφος καί τήν καλοπέρασι, έχει αρκετόν καιρό που δέι
είνε, άλλο τόσο είνε έξυπνος" καί τό μεγάλείτερό
του πλεονέκτημα είνε ότι δεν καταδέχεται ποτέ να 
κάμνη, σάν μερικούς κακοσυνειθισμ.ένους ομοφύλους

! ? ""Ηΐύί!!!
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του, επισκέψεις είς τά φαγητά τών κυρίων του. Ό -  φαίνεται καλά' περιπατει όλιρ. σκεπτικός καί τόσ  ̂
λοι του σπητιοΰ οι άνθρωποι τόν αγαπούν, όλοι τόν προφυλακτικά, ώστε σέ κάθε δύο τρία βήματα στόί 
χαϊδεύουν, όλοι παίζουν μαζί του" μάλιστα ή μικρά κεί έξαφνα καί παρατηρεί δεξιά, αριστερά, επάνω) 
του Κυρία, τήν όποιαν καί αύτός αγαπά καλλίτερου κάτω, άπ’ ¿πίσω, παντού τέλος πάντων ’σάν νά φσ~ 
άπό κάθε άλλον, όχι όμως περισσότερον καί άπό δήται κάτι τι. I

Τί τάχα νά φοβήται, αύτός τόν όποιον όλοι ονο
μάζουν άτρόμητον Μουστάκαν;

Ό  Μουστάκας, άν καί γάτος, έχει καί αύτός τά 
βάσανά του. Αίτία δέ τών βασάνων του είνε 'ένας . .  . 
ποντικός.

Έ να ; ποντικός; Μάλιστα! ενας ποντικός, ό ό
ποιος κατά κακήν του τύ
χην έτρύπωσε πρό ολίγου 
καιρού στό σπήτι πού μέ
νει ό Μουστάκας.

Ό  Τυροφάγος —  έτσι 
ονομάζεται—είνε ποντικός 

-κοσμογυρισμένος, τολμηρός 
δέ καί πονηρός όσω πέρνει- 
Ή  μεγαλειτέρα του εύχα- 
ριστησις είνε νά πειράζη 
τούς κακούς γάτους.

Ή  φήμη του Μουστά
κα, ώς φοβερού τών πον
τικών έξολοθρευτού, από 
ποντικού είς ποντικού στόμα εφθάσε και εις τ αυτια 
το« Τυροφάγου. "Αμα τό ήκουσεν; « 'Ε γώ  θά τοϋ 
δείξω! » είπε" καί αμέσως μαζεύει τά μπαγίάκΰα 
του καί τζούπ! κουβαλιέται στο σπήτι τού Μουστάκα.

’Από τήν ή μέραν αύτήν αρχίζουν τά βάσανα τοΰ 
Μουστάκα. Καί τί δέν τού κάμνει; Έ νφ  ό Μου
στάκας κάθηται ήσυχος αύτός βγαίνει κρυφά απ τή 
φωλεά του, τόν πλησιάζει 
χωρίς νά τόν έννοήση καί 
πότε τού τραβα τήν ούρά, 
πότε τόν καβαλικεύει" όσω 
νά σηκωθή δέ ό Μουστά
κας αυτός αστραπή.

Αυτά καί άλλα πολλά 
του σκαρώνει και ό Μου
στάκας πάει νά τρελλαθή 
άπό τόν θυμό του. Αύτός - 
γάτος καί νά καταντήση 
παιγνίδι ενός ποντικού!
Ά !  αο'τό δέν Οποφερεται.

Πολλά στρατηγήματα 
μετεχειρίσθη διά να τόν 
ξε-αστρέψη, άλλ’ ολα άπέ- 
τυχον. .

"Ενα πρωί. κρυμμένος 
άπό κάτω στόν καναπέ, έστησε καρτέρι τοΰ Τυρο
φάγου, αποφασισμένος νά μή τό κουνήση απο κε~ 
άν δέν τον πιάση. ΈκεΤ κρυμμένος λογαριάζει τι 
μαρτύρια νά τού κάμη 'σαν τον άρπάξηστά νύχια του.

Ό  Τυροφάγος άφοϋ τήν έτίλωσε καλα εις το 
ντουλάπι, είχε άνάγκη νά διασκέδαση διά νά χω- 
νεύση. Τί άλλη καλλιτέρα διασκέδασι ήθελε παρά
..Ιυ . .*¿2·.. ¿Λ?*ι/Λ '“V'» \ΤΛ·ΙΛ̂/ν·//ν .\λΙ1ΡΟ'>

τό κεφάλι του άπό τό ντουλάπι, παρετήρησε καλα 
είς τό δωμάτιον καί άφοϋ δέν είδε κανένα, έβγήκε 
σιγά, σιγά καί τό έβαλε για τήν κουζίνα, οπου 
ήλπιζε νά ευρη τόν Μουστάκα.

Δύο, τρία βήματα είχε κάμει οτε έξαφνα βλέπει 
εμπρός του τά λαμπερά μάτια τοΰ Μουστάκα.

Μ’ δλον του τό θάρρος 
αυτή τή φορά ολίγον έλει- 
ψε νά κοκκαλώση άπό τό 
φόβο του, καί χωρίς νά 
χάση καιρόν τό κόβει λά
σπη. Ό  Μουστάκας τόν 
στρώνει στο κοντό" πηδα 
άπ’ έδω ό Τυροφάγος, πή
δα απ’ εκεί" βλέπει μπρο
στά του μιά μεγάλη μπο- 
τίλια καί χώνεται μέσα
ίσα, ίσα τήν ώρα πού τό 
πόδι τοΰ Μουστάκα ήγγιζε 
τήν ούρά του.

Ό  Μουστάκας έπιασε άπό τόν λαιμό τήν μποτί- 
λια, καί: «Καλά σ’ έχω έδω» είπε, «Τώρα -¿ά 
δέν μου γλυτόνεις. »

Καί εγύρισε τό στόμα της μποτίλιας πρός τά 
κάτω διά νά τόν άδειάση" αλλ’ ό Τυροφάγος ετέν- 
τωσε τά πόδια του καί Ιστηρίχθη τόσον καλά, ώστε 
ό Μουστάκας δέν ήμπόρεσε νά τού κάμη τίποτε..

’Αφού είδεν ό Μουστά
κας ότι μέ τόν τρόπον αυτόν 
αδίκως χάνει τήν ώρα του, 
βάζει κάτω τήν μποτίλι* 
καί χώνει τό πόδι του μέ
σα διά νά τόν άρπάξρ. 
’Αλλά καί ’δω σκούρα τά 
’βρήκε, διότι ή μποτίλια 
ήτο μεγάλη καί τό πόδι του 
κοντό, ό δέ Τυροφάγος 
είχε ζαρώσει εις τό βάθος 
τής μποτίλιας, ώστε τό 
πόδι του Μουστάκα δέν τόν 
έφθανε.

Ό  Μουστάκας Ιγεινεν 
άλλος εξ άλλου άπό τόν 
θυμό του, διότι εκτός τοΰ 
'ότι δέν τόν έφθανε, είδεν 

ότι ό Τυροφάγος είχε βγάλει τήν γλώσσαν του σαν 
νά τον ¿περιπάιζε.

Δέν χάνει λοιπόν καιρόν, άλλά στηρίζεται είς .τά 
δύο πισινά του πόδια, αρπάζει _ τήν μποτίλια μέ τά 
έμπροσθινά, τήν αηκόνει υψηλά καί την κτυπα με 
ολη του τήν δύναμιν κάτω·

Έ να  τζάο! δυνατό, καί ίνα  μιάου π ίο δυνατό και
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βγκιν* κομμ.άΐία καί δτι τχ  κομμάτια «πίτάχΟήσαν 
κ έκτύιςησβν τ'βν Μουστάκα 'ς  τό μετώπου.

Καί ό ποντικός;
Ο ποντικός; Δέν τόν βλεπετε πως φίύγει, ενω ό 

Μουστάκας κρατεί μέ τ'ο πόίι του το καταπληγω- 
μένο μ ίτω ιώ ι του;

Δεν πιστεύω όμως vi. είνε τόσω δυσηρεστιγμε- 
νος δια τάς πληγάς του , οσω διατί ό Τυροφάγος νά 
εύρίσκεται στη οωλχά του καί οχι στήν κοιλιά του.

Τί άπεγεινε μετά ταϋτα- ίσως μας to ’ιτη ή 
«Διάπλασις » αν ποτέ τό μάθγ).

Τ ρυποκάρυδο , έτών 9

ΕΤΓΕΝΗΕ Π ΡΟ ΤΑΣΙΣ
Ό κ. Χρ. Λ. 'Ρηγόπουλος πρόεδρος τής έν Πάτρα« άλληλοβοηθητικής 'Εταιρείας ή «Ό μ ά νο ΐα »  Απενίύ- 

νει ήμ ΐν δι' έπιοτολής του τήν κατωτέρω πρότασιν, ήν ένέπνευσε βεβαίως αύτψ ή συμπαθής πρός τούς 
πτωχού? καρδία αύτού. Τήν πρότασιν ταΰτην, νομίζόμεν καθήκον ήμών νά δημοσιεύσωμεν έν τη « Δια- 
π λ ά σ ε ι» , S-πω? καί άλλοι, ?S£e S i  οί μικροί ήμών φ ίλοι, Γδωσι τήν τρυφερόν εύσπλαγχνίαν αύτής, τήν 
ευεργετικήν καί φιλάνθρωπον πρός τούς δυστυχείς πτωχούς παΐδας μέριμνάν της, καί τήν εύκολωτάτην 
κα ί τόσον όλιγοδάπανον όπό τών εϋπόρων παίδων πραγματοποίησιν ούτής. Εύχαριστοΰντες θερμώς τδν 
κ. 'Ρηγόπουλον διότι τήν «Δ ιάπλασ ιν» έκρινε καταλληλότατον μέσον ποό; τοιοϋτον Αγαθοεργόν σκοπόν, 
έπιφυλαττέμεθα εις προσεχές τεύχος τής "Δ ιβπλάσεως» νά  έξενέγκωμεν τάς έπ ί τής προτάσεως τούτης 
σκέψεις ήμων καί νά έκθέσωμεν τόν τρόπον καθ’ όν νομίζομεν ότι δύναται νά πραγματοποιηθή, αν εΰ- 
ρωμεν προθύμους πρός τούτο τούς πολυαρίθμους φίλους τής »Διαπλάσεως των Παίδων».

,τγ , , , ,  , , Η ΔίΕϊθΥΝΠΣΗ. επιστολή του κ. Λρ. Α . Ρηγοπούλου είνε ή ¿¿ής:
Άήοότιμος Αιειίβττσιτ,

Πόσα πτωχά πα ιδ ί« θά έπεθύμουν νά εΓνε συνδρομηταϊ τής ο Δ ιβπλάσεω ς!" αρα έπεΐνα δέν εΓνε άξια 
νά ωσι συνδρομηταϊ;  πολλά εξ αύτών μάλιστα είνε έπιμελή κα ί ίσως θά ήτο τό κατάλληλον εύγε, εάν 
τά  έπιμελή έκεινα πτωχά πλάσματα τά ένέγραφέ τ ις  συνδρομητάς είς τήν ο Δ ιάπλασ ιν», τούτου θεω- 
ρουμένου ώς βραβείου τής^έπιμελείας των* όθεν, Αξιότιμος Διεύθυνσις, καλόν θά ήτο, άν όλοι οί μικροί συν
δρομηταί σας κάμωσιν ούτως εϊπεΐν «Ταμεϊον έγγραφής συνδρομητών των άπορων, έπιμελών μαθητών ».

Τοΰιο φρονώ ό'τι δύναται νά γ ίνρ , άν έ’καστος σ-σ,δρομητής καταθέτη κατ’ έτος 20 λεπτά  καί οΰτω 
σχημβτιζομένουένός κεφαλαίου, κατ’ έτος είς τάς δημοσίας έξετάσεις των σχολείων, οί άριστοι έκ τδ ν  πτω
χών μαθητών νά έγγράφωντβι συνδρομηταί αυτοδικαίως 8ι’  Ιίν έτος. Τοΰτο φρονώ ότι σπουδαίως θά κεν-ι 
τήση τήν φιλοτιμίαν τδν πτωχών μαθητών νομίζω 5έ ότι ο! μικροί συνδρομηταί σας καί διά λόγους 
φιλανθρωπίας ευχαρίστως θά τό άποδεχθώσιν· ή τούτο δΰναται νά γίνετα ι καί διά λαχείου·

Τέλος ύποβάλλω τήν πρότασιν μου, μέ τήν έπιφύλαξιν τής άποδοχής τής δμετέρας άπουάσεως αϊτών 
συγγνώμην 8:ά τήν τόλμην μου ταύτην.

Έ ν Πάτραις τήν 18 Νοεμβρίου 1832 Διατελώ μεθ’ ύπολήψεως
Προθυμότατος 

Χ ρ. Α . Ρ η γ ο π ο ϊλ ο ε

Π Α Ι Δ Ι Κ Ο Ν  Π Ν Ε Τ Μ Α
— Τί δουλειά θά κάμηό ά μ α  μεγαλώ σρς; ήρώτα ό μ ι

κρός Τοτός τόν μικρόν Πίπην.
— β ’ Ανοίξω έμπορικό.

. — Γιατί; .
— Γιά ναχω μέσα δλο παιγνίδ ια , στρ.ατιώταις, τόπια, 

στεφάνια. . . μόνον γ ιά .μ ένα  1
‘Είττβ.λ’ί  ί*Β  Κβρ^οράν.

Ή Φκρή, Αφού έσβυσεν ή μήτηρ της τό φως καί έμεινε 
όλίγον εις τ ά  σκοτεινά, τήν έρωτά.

— Μαμά, τ ί γίνεται τό φως τον κηρίου σάν τό σδυσωμε 
κ’ έπειτα ;

Ε στάλη ¿τδ τ©ί Β ί?υβ0 ί«υψ  Κ.  UeXuvSJ*

Ό Νιόνιος επιστρέφει εϊς τήν οικίαν των τό έσπέρας 
καταλερωμένος καί μό ξεσχισμένου πανταλόνι.

—  Καχόπαιδοί τού φωνάζει ή μήτηρ του, όλο σου τό 
πανταλόνι τό χαταξέσχισες 1

— "ΟΙ ο χ ιί Αποκρίνεται ό μικρός Νιόνιος; δεικνόων εις 
αυτήν μέ σοβαρότητα ϊ ν  κουρέλι τού πανταλονιού τ ο υ ,. . .  
δέν τό ξέσχισα SJU), μένει κ α ί γερό I

ileprxXiev,* Σ> ψοχϊίο«’

■Ψ
Ό  ϊταυράκης όταν κ ά ίη τα ι είς τό τραπέζι-.είνε όλο 

μουρμούρα, civ ευχαριστείται Από τίπστε.
Προχθές, ό πατήρ του ήθελε νά τού δώση νά  φάγη εν 

φαγητόν, τό όπο'ον αύτός όέν ήθελεV έπί τέλους ό πατήρ 
του άνυπομονήσας τφ  λέγει.

— Έ λα, Χταυράκη, άν δέν τδ φ ις  θά φωνάξω τόν ’Λράπη.
—  Κ αλά, φώναξέ τον. κ α ί εγώ «ύτό θέλω' 04 τό φάγη 

αύτός-
*6es£Vr| ϊ β ί  Γ ί^ ο ν ΐο ς  K»,·πou$β,δ,

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Τ Η 5  «ΔΙΑΠΛΑΣΕΠΣ Τ ίΙΝ  ΠΑΙΔΛΝ
Τήν άνεγνώσατε, μικροί μου φ ίλοι καί μικροί μου φίλοι, 

τήν Ανεγνώσατε τ ή ν  Ε ύγενΐή ΙΙρ ύτα σ ιν  του έν Πάτραις 
κ. 'Ρηγοπούλου, τήν όποιαν Αντικρύ βλέπετε δημοσιευ- 
μένην; Ευνεχινήθητε καί σεΤς όπως κ’ εγώ ; Τί λέγετε; 
Νομίζετε ό'τι-είνε δυνατόν νά χατορθωθή κ α ί τά  δυστυχι
σμένα, ά λλά  έπιμελή πτωχόπουλ* νά λαμβάνουν τήν φ ίλην  
σας Λιαπ λαειHi ’Αποφασίζετε μίαν μικράν, ελαχίστην 
θυσίαν διά τόν άγαθοεργόν αυτόν σποπόν; Δέν Αμφιβάλλω I 
’Αλλά γράψετέ μου, όλοι γράψετέ μου, διά νά ίδώ τήν 
γνώμην σας κ α ί νά σάς προτείνω κάί έγώ τό σχέδιόν μου. 
Τί ώραΐα νά είμπορή κανείς Από μικρό παιδ ί νά φαίνεται 
ωφέλιμος 1

"Βμην βέβαια, φ ίλτατε Βενοφών, οτι τό φορεματάκι μου
θά αοϋ ήρεσκε’ μέ κάμνει πολύ κομψήν α?, Χβίρω πολύ 
διότι εΓσαι τόσον όξυδερκής καί παρετήρησες ότι α ί γραμμαί

μων άφου σέ άγαπφ · διότι τήν ήγόρασβς Από μερικά κακά 
παιδιά  πού τλν έβασάνιζαν σέ βεβαιώ, Από τήν περιγρα
φήν σου τοιαύτην ίδέαν ¿σχημάτισα διά τήν Αευκίτσα σου 
ώστε . . . νά σου τό ε ίπώ ; σού εύχομαι νά τήν μιμηθής, 
μικρέ μου Λ εγ ιβ ο ίχ ε .

"Οταν θά τό παραστήσετε τό Μ νημ οοννογ , τό δραμα 
τό όποιον έδημοσίευσεν ή  Δΐ\π,\κεΐΕ είς τό φύλλον τον 
Δεκεμβρίου τού 1882, καί τό όποΐον, ώς μού γράφεις, 
"σέ συνεκίνησε τόσον πολύ ώστε έμούσχευσες τά  φύλλα
της Δ ια ιιλ α ε ε ο ε  μ» τά  δάκρυά σουβ δταν λοιπόν θά τό
παραστήσετε, νά ’ μού γράψης λεπτομερώς ά ν  έπέτυχε κ ι’ 
ί ν  σας ¿χειροκρότησαν. ’Αχούς, Έ Λ ιυθ ερ ιε  17;

Ποτέ. δέν έφανταζόμην μικρό μου Ψ 'αοαποΐϊ^ ί, ό'τι ή 
φωνή ένός γαϊδάρου θά σ’ ¿τρόμαζε τόσον πολύ' τ ί θά 
πάβης λοιπόν άμα άκούσης βρυχηθμόν λέοντος; Εντροπή,

τών σελίδων έβγήκαν, καί οτι α ί σελίδες φαίνονται μ«γα- φ ίλε μου, Αλλοίμονον είς τήν Ε λλάδα, άν τούς Έ λληνό- 
λείτεραι· νά · εϊξευρες κ α ί πόσον περισσότερα πράγματα παιδάς της χατήντησαν νά τούς τρομάζουν καί αύτοί οί 
είμπαρώ τόρα νά σάς λέγω ; χωρώ περισσότερα ίιη γή μ α - γαϊόαροι. ΚρΐμαΙ
τα άπό περυσιν. Εύχαριστώ πάρα πολύ διά τήν πολλήν Έ γελίσ α τ*  λοιπόν π ο λύ ; καί έγώ 8ι’ αύτό σάς τούς
Αγάπην σου. ¿ζωγράφισα- ΈκεΤνος ό Μπάρμπα ΦισφιρΤγκος! καί ό Κου-

Σύ πάλιν, μικρά μου Ε νρ ν ά ίζ η ,  μέ γράφεις δτι άπό κουρΤπος* Α μ’ ή κατσίκα; Δ' ό Ζιζιμπάμπουλας δάΙ τό 
τήν «ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΝ ΤΗ£ Δ ια ιιλ α Ε Ε Ω Γ » σέ ήρεσε περισσό- μΑτί του, μού γράφει ό ΚορυδαάΛόζ,  τόν έδυσκόλευσε λ ι -  
«ρον ό δεύτερος διάλογος, ό δποΤος σέ έκαμε νά συγκινη- γά κι, Α λ λ ’ έπί τέλους τό χατάφερε* μέ τήν όπομονήν τ ί  
θής, ένιρ ό Αδελφός σου, ό όποιος άγαπφ τά όπλα καί τά δέν κατορθώνονται! καί μάτια Αραχίδων είς τόν τοίχον

μέ τά  δάκτυλα!
Μ' έρωτϊτε νά σάς είπώ τήν γνώμην μου είς τ ί νά 

μετομφιεσθήτε τάς Άποκρέω; ε ίς τά  ψευδώνυμα σας, φίλοι 
μου Ά ρ κ τ ε  κ α ί Π ίθ η χ ι ! θά σάς παρακαλεσω μάλιστα  
άν χωμένοι μέσα είς τά  ψευδώνυμά σας περάσετε καί Από 
τό 1'ραφείόν μου, θά μ ’ ευχαριστήσετε πολύ.

Βεβαίως* είμπορείς καί σύ νά  μου στέλλης ττνευματικάς 
μεταξύ τών'δποίων Ό  ϋ / γ α ς  Ν αποΜ 'ων Β ο π ιπ ά ρ τη ς  Ασκήσεις, φ ίλε Π έζρΐ Ρ· θά τάς δημοσιεύω μέ τήν μεγα- 
προμαντιόει ότι μ ε τ ’ οΜ γον  δά χ α ζα σ ζη  κ α ί α υ τ ή  λειτέραν μου εύχαρίστησιν, ά λλά  μέ μ ί»ν  συμφωνίαν: άν 
πα γκό σ μ ιο ς  ό’,τωο ε?νε χ α ΐ ή  Δ ια π λ α ε ις .  ά ιά ε ι τ ά  εινε καλα ί κ α ί μού Αρέσουν.
π ζρ ιζχ ό μ ο τά  τ ι) ί  ζ ΐ π  ποΑύ ά φ ε 'Ι ιμ α .  Βέβαια, μικροί Λοιπόν σου όμοιάζει τόσον πολύ τό κοράσιον τό όποΐον 
μου φίλοι, καί έγώ ώς τοιαύτην σάς τήν συνιστώ. εΓνε ζωγραφημενον είς τήν μτγάλην είκόνα καί χρα-

Καί τά  διηγήματα τού Άνδερσεν, μονορούφ ι τά  Ανέ- τε ί ίή ν  κούκλάν του ; Περίεργον Αλλά μου γράφεις, ότι 
γνωσες, α”,  μικρέ μου Γεωργάχη ; δέν σας ελεγα έγώ ότι σύ δν ήσο είς τήν θέσιν του δέν θά τήν έσφιγγες ετσι τήν 
«ας έτοίμασα έκτακτον δώρον φ έτος; κούκλά σου, ά λλά  ίά  του έδιδες Κοα λεπτά είχες κ α ί τήν

Οί έπαινοι τούς όποιους μέ κάμνεις διά τήν Λευκίτσα κούκλά σου. £έ πιστεύω, μικρά μου Ά δ ζΛ α ιΐ,  σέ πιστεύω, 
σουμέ συνεχίνησαν εΓνε ευπειθής' Αμα τής είπής σονΚα καί είμαι πολύ συγχεχινημένη Από τήν τρυφεράν σου 
σηκόνεται είς τήν σ τ ιγ μ ή ν  εινε πρόθυμος* Αμα τής ’πής καρδίαν.
νά τρέξη κάπου* τρέχει μέ προθυμίαν είναι καί εύγνώ» Τό γουδί τό γουδοχέρι! δέν εΓπα ότι δέν δημοσιεύω γαλ-

τά όπλα καί τά 
στρατιωτικά, ήρεσε τόν τρίτον, καί πρό πάντων τόν Ά -  
χιλλέα ό όποϊος θέλει νά γείνη ή  'Ελλάς μεγάλη ίγ .ι μέ 
τό γαλάζιο μολύβι ά λλά  μέ τό μολύβι τού τουφεκιού! δ 
θά ίδής Ακόμη* ε ίμα ι.βεβα ία  ότι όλους τούς φίλους μου 
θά σας ευχαρίστηση ή  μικρούλα ^ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Τήί 
αύτής γνώμης είνε κ α ί ό Mtxpco M arz tc  ό όποιος εΓνε 
καταγοητευμένος Απ’ αύτήν, ώς καί τόσοι άλλοι φ ίλοι μου, 

I . - - , ’ . . , . .  ' Π  ii/v/tt' Y i i ~ r t i . J z . Β η ν α ζ ζ α α τ η ύ



ί
VU

3 î H ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΓΔΩΝ Φεβρουαριοε

λιχάς πνευματιχάς άσχήσεκ των συνδρομητών μ«';' τ ί  
μοϋ τάς ατέλλετι λοιπόν; Έ λληνιχάς μόνον, έλληνιχάς 
στέλλετέ μαυ.

Tit φυλλάδιά μο«, άγαπητή Λ έ α ιν α , διανέμονται ϊμ α  
τη, έχδόσει των πρδς ολους τούς φίλους μου συγχρόνως, 
έξαιρέσεις δέν γίνονται· S ite  δίν πρέπει νά  είσαι δυσηρε- 
στημένη. ’Ενφ σύ είσαι τόσον χαλή, τδ ψευδώνυμον σου 
είνε πολύ άγριον" δέν τδ α λλάζεις ; Ή δπογραφή ήτο τής 
Διευθύνσεως.

Γρήγορα, “lo r ,  μά πολύ γρήγορα γράψε μου αν έ'γειναν 
έντελώς χαλά 4 Φ τρνάνδοc x«t ή Ρ ίν α .

Καί σ6, Mtxpe K irsC t X lv -X ar  διατί δέν μοί γρά
φεις αν εγεινες χ α λ ά ; Πω« άνησυχωί

Τδ διήγημα του άδελφρΰ σου τδ Ιλαβον, άγαπητέ μου 
ίρ ν σ ο σ τ έ φ α ν ε  Ά π ίΛ Α α ν  ά λλά  λυπούμαι δτι δέν 66- 
ναμα ι νά τδ δημοσιε6σω.

« Α γ α π η τ ή  μου ¿<άπ,Λασι<> τ ίσ ο νπ ο Α ν  μ ο ι tfpttre

το fvA A àdto r σου το ΰ  Ί α ν ο ν α ρ ίο ν , S o re  ττροσεχά- 
Aeoa σ υ να να σ τρ ο φ ή ν  s ic  zè σ π ή ζ ί  μ α ς  x a t  a r t -  
γ τω σ α  z a  xaA a σου ά ιη γ η μ α τ α  ε ις  ζο ύςφ ΙΑ ο υς  μ ο υ  » 
μοί γράφει 6 Νεοΐδεάτης. Πολύ ώραία ή σχέψις σου, φίλε 
μου. ”Λν όλοι ο! ρίλοι μου σέ έμιμουντο δέν 64 δπήρχι 
έλληνόπαις πού ν 4  μή μέ γνωρίζη. Διότι πόσοι άχόμη άγνα- 
ουν καί αυτήν τήν Οπχρξιν τής φ ίλης «ας ΔΙΑΠΛΑΕΕΒ2 1 

Η ΔΤΑΠΛΑΕΙΓ ¿σπάζετα ι τδυ lYsor Κ ομήτη*, θραχα  
t o r  Γe r r a îo r ,  Μ ιχράν Σ εισουρήθραν, φ ιΑ ίπ α τ ρ ιν  
“ΕΑΑηνα, Β. Γ . Κ α ψ α μ π ίΑ η ν ,  Γ ε ώ ρ γ ιο ν  Ε· Φ ακί
ρη * , Κ άσσιον χ α ι Β ρούτον, Π. Γ . ΖάΑΑην, Βοσχο- 
πο νΑ αν , ΚάροΛον IB ’,  z è r  Σ ο υ η ά ίν , Σ τ α χ τ ο π α ίπ ι-  
Λ ην, Μ αρ ίαν Σ ζχ ιαρ η , “EAagtor τ ΰ ν  ΔασΖ ν, Γ . 
Ε & σζραζίον, “Α γγαρον Π νρ, Δήμον θ· Χ ρνσοχο ίάην, 
Μ αϋργον, 'A vaztA À orta Α σ τέρ α , Γ . Σ, Γ αΑ ανόν, 
ΆπόΛ Α ωτα ζο ν  Μ ουπηγβτην , Kpt χρι χ ρ ΐ  χαι, Τον- 
ρονρον, Μ ιχρονΑ αν ΤραΑαΑά, χΑκ· χΛιζ, χΑπ.

Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Α Ι  Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ
1 5 .  Ψ ω νη εντό λ ιπ ο ν . ’ χ ’ — γ 'ν ν " ’ν —  χ'ρ'χτ’ ρ** —  

"  —  δ·σχ·λ—  — 8*ν —  π ρ'π"  —  V*— σ’ — ν λ π ' ζ *  V —  
μ ' — τ ' — θ*ρρ*<,—  μ* — τ ’ ν — ‘ π 'μ 'ν 'ν ,— μ ’ —τ'ν — στ'0* 
ρ*υ —  θ 'λ ’ σ'ν — " μ 'π 'ρ " ς  — ν '— ν'χ 'σ 'ς  —  'λ* —  τ '  — 
‘ μ 'π 'δ ’ ' ,— 'τ ’ ν— σχ’ π 'ς —  σ "  — " ν '  — ν* — φ 'ν’ ς — 
ν λ * μ \ — τ 'ν  —  x‘ V v " v .

‘Ι τ τά λη  ύ ιώ  τ^ε Έ λλή ,τ* ςτ  Σημαία«.

16. Σ υ λλ α β ό γρ ιφ ο ς . Τδ πρώτόν μου είνε πόλις τής 
'Ελλάδος, τδ δεότερόν μου βασιλεύς νιχηθείς Οπό των αρ
χα ίω ν 'Ελλήνων, τδ σύνολόν μου βασιλεύς νιχηθείς ύπδ 
των άρχαίων Ελλήνων.

’Ββνάλη ύ*δ τβδ“ Χ ίΐιίι^ δ ζ .

17. Σ υ λ λ α β ό γ ρ ιφ ο ς . Τδ πρώτον μου είνε δίφθογγος 
τδ δεύτερόν μου ιΓνε χαχδν Γλάττωμα, τδ δέ σύνολόν μου 
δέν είνε λυπημένου.

Έ φτΑΧθ] Μιχ̂ αί ’ Κ λά^ν.

18. Λ εξ ίγρ ιφ ο ς . Είμαι πάντοτε όπίσω.
ΤΑν μέ άποχεφαλίσης ’ς τδ κεφάλι 64 πηδήσω.

•ΓστηΔ^ ιίιΛ Ϊ05 ΣυμπβΛ^Έιχ.Ο.

19. Α εξ ίγμ ιφ ο ς·
Μέ τήν χεφαλήν μου φέγγω, φίλοι μου άγαπητοί,
"Αν τήν χεφαλήν μου χάσω τότε μένω ώς . . .  ώς τ ί ;

Έ ίίύΧ η  Οιιί τφιΙ Π αιίό«.
2 9 . Λ ε ξ ίγ ρ ιφ ο ς .

"Οταν είμαι μέ χεφάλι 
Οίμοι I συμφορά μεγάλη 

"Ολο χλαίω χα) θρηνώ.
Ά ν  δέ χεφαλήν δέν έ’χω.

Ποταμός μεγάλος τρέχω, 
λ α ! τ ! χράτη που περνώ I

’ Εστάλη ν χ ΐ  το? Κο?χονάν·

31. Λ ο γο π α ίγ ν ιο υ . Ποια πρωτεύουσα τρώγει τά  σίδηρα;
'Η στβλς νεδ  εο3 Έ ννΤ ιο3 ’Γιτταχο?.

2 2 .  Α ο γ ο π α ίγ ν ιο ν . Τί πράγμα π ιά ν ε ι χωρίς ν 4  ίχ η  
χέΐρβς;

το ί ΚοψίκϊαΧ«?.

23. Λ ο γ ο π α ίγ ν ιο ν . Ποία πόλις δέν εΤνε δυνατδν νά 
είνε ποτέ χαχή ;  'Εστάλη οα . . .  · titoi ·,

Ü .  Λ ο γ ο π α ίγ ν ιο ν . Κατ4 τ ί  ¿μοιάζουν τ4  οδτιά τοδ 
γαϊδάρου μέ τδ γά λα ; Ί α τ ά λ η  Οχν τ . ν  Π ιτι.,ον.

2 5 . “Α π ρ ο σδ ό κη το υ. Δ ιατί δ διδάσχαλος δέρνει τδν 
παχδν μαθητήν ;  Εστάλη g a 'th  k'j.ioi ογ>χ·

2 6 .  Ά π ρ ο σ δ ό χ η ν ο ν . Πότε τδ στόμα σου έγγίζει τδ 
αύτί σου ;

’Εστάλη Οχλ τον ΕΟίσμον "Aveovç.

27. Γ ρ ίφ ο ς.

ες
ες νος  

ες

ες

ες

.'ίττβλί| ύκΐ tSjç Zifû iou Αυρα<·

Ai4 xoî*? piav64vov’ta î Ya)iltx4jv 
9 9 . Énigme.

Mince, v iv e  et légère, aux b rillantes couleurs,
Un souffle me fa it naître et d'un souffle je  meurs.

Λ Υ Σ Ε Ι Σ
1 .  *0 "Ελλην πρέπει υ4  είνε γενναΤος' δ δειλός είνε άνά- 

|ιο< νά δνομάζηται "Ελλην* διότι ή ΠατρΙς θέλει εχαστον 
τω ν τέχνων της ν4  είνε άνδρείον χα! όχι ανανδρον* νά τήν 
τ ιμ ά  χκΐ όχι νά τήν άτιμάζη. — 2. Κατάνη. — 3. Βήτα. 
— 4 . ’Αηδών.— 5. ’Ανατροφή. — β. Ζωμός— 'ί2μδς — 7 .  
Ιΐαΰλος — Αυλός. — β· Τδν ομοιόν του. — 9· Ή Άλωπε»  
κόνησος.— 19. Ό ’Αρχάγγελος. — 11. Τδ Αεοντάριον.—
12. "Αν γ*ννγιβί τήν Ά γγλ ίβν , ·—13. HO ta v  τά 
ίδιχά του tircap a  xei h  et’î  tÔ ττόμα «ου νά tô τρώγ-ζΐ. 
-"1 4 . Clôopâtre (Clè-o-pâtre).

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤδΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ TûN ATTÛÎÎ
".Λγγβρον Πδρ, <, ·— Ά^βΓέλλιον ’Λβ<^ί, δ· —  *Λ*90τόλ&ι> Σμα^άγΪΛ I. 7. —  Βο**ο*«ύΧ«, 10··—  Txtxe AheteeCvi), δ· —  Γ^γ»&κχ«ι Α ί2 « τ « ^ η  Τ1· C. 

—.  "Β\λϊ|, 3· —  Bijfftp. β- —  Ζάίλτ,ς Παντιλϊ< Γ* <5. —  Ί ί^ Χ ο ^ ιτη ζ, 7 . —  "low, 1 $ . —  Κ « γ ϊά ίη  'Jw4v>*, J 2 .  —  Κάρ$>ο; !Β ’  ô 2 ·υη ·
déç;| 9· —  ΚάασιΟζ 0^βί>το<3_ 1 0 -  «—  Κί^χη, 1S, -^ Κ ο 1ο * ο τ7 β ί Δ. 1 .  —  Koç«<fr, 7· « ·  Κ ψΛβν Μ β^* Γ. 1 .  — Kwçte*i< ΝΥ*ο<( Π- 1 ·  —  ΚοΛβά^η?
Atew· Λ· 8.— Motif«νέίΝΐις Άλ il*  — Wa*eVior< Βο^Αοττ^, § ·— Μν*ρ4ς 4 » «“ Mv^Vç 11* — Μιϊ* ^ Τ *  Π* 10·
—  (Νμ Ι& Δκί«, 9 . —  Κ ομήτικ, 9. —  nais*t#wv®ttt*«iwoi> Κ ·  Π· 4* —  ΠΑίβ*?·) Ά ΐ ΐ ίά γ ίρ ο ,  6· —  Π ^νάρης KCjm v ,  5 .  —  Ιαμονήλΐ) *ΑγγΛι*ή» 10 .
— Ιτβ*ϊ«ίΐ*ίτ.<νη, 3, — Τζ«νί Mofta, Β. — Φακίρη« Γ· Β. 15. — 'AînI W ,  $· — β* 0.


