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ΤΟ ΚΤΡΙΟΝ ΑΡΘΡΟΝ ΜΑΣ
ΊΊ διεύθυνσις τοΰ «Παιδικού φύλλου» δέν ευρίσκει λέξεις κα

ταλλήλους δπως έκφραση την εύγνωμοσύνην αυτής πρός τό Ί λλη- 
ιικόν κοινόν, δπερ έθεώρησεν ώς καθήκον έπιβαλλόμενον τήν έν
θερμον ύποστήριξιν τοϋ άνά χεϊρας φύλλου.

Ίσοβίως θέλει διατηρήσει έν τη καρδία αύτής ή Διεύθυνσις τοϋ 
περιοδικού άνεξάλειπτον τήν άνάμνησιν τοϋ ένθουσιασμού μεθ ’ ου 
έσπευσαν οί διδάσκαλοι τών έλληνοπαίδων καί οί γονείς, οί Κηδε
μόνες καί οί αδελφοί πάνυ εύγενώς καί προθύμως νά πληράίσωσι τόν 
κατάλογον τών συνδρομητών διά τών ονομάτων τών μικρών φίλων 
μον, οί όποιοι συναισθανόμενοι τήν έκ τού «Παιδικού φύλλου» ωφέ
λειαν, σπεύδουσι καθ’ έκάστην δι’ έκφραστικών έπιστολών νά δί 
δωσι τή Διευθύνσει τήν διαβεδαίωσιν άπειρων εύχαριστιών καί [3α- 
Θυτάτηε ευγνωμοσύνης.

Δέν θά έστέφετο όμως ύπό τοιαύτης έπιτυχίοςτό έργον τής Διευ- 
θύνσεως. δν μή προσήοχετο ένθουσιοίδης ύποστηρικτής τοϋ έργου 
σύμπας ό τύπος τής έλευθέρας καί ϋποδούλου 'Ελληνικής, δστις δι’ 
αλλεπαλλήλων άρθρων του κα-έδειξε τήν έκ τών τοιούτων συγραμ- 
μάτων ώφέλειαν. έθέομανε τών φυχροτέοων τέι στήθη, ένεθουσίασε 
πλειότεοον τους ύποστηρικτάς ήμών καί συνέτεινεν ούτως είς τήν 
γενικωτέραν διάδοσιν τού ήμετέρου περιοδικού.

Καίμεθ ' δλα όμως ταϋτα,τό έργον τής Διευθύνσεως δέν θέι ητο τέ
λειον άν μή δεδοκιμασμένοι έργάται τών γραμμάτων, φίλοι έν τη δη
μοσιογραφία καί ουναγωνισταί δέν έσπευδον λίαν προθύμως νά πα- 
ράσχωσιν ήμϊν τήν πολύτιμον συνεργασίαν των, ήτις κατέστησε κυ
ψέλην αληθή παντός τερπνού καί ωφελίμου τό άνά ψείρας παιδικόν 
σύγγραμμα.

Ή διεύθυνσις τού «Παιδικού φύλλου» εύγνωμονούσα έπί τη 
τοιαύτη υποστηρίξει τοϋ έργου αύτής. αισθάνεται τό καθήκον νά κα- 
ταύάλιι πάσαν προσπάθειαν πρός βελτίωσιν πληρεστέραν καί νά 
διαθεβαιο’ση τους ύποστηρικτής αυτής δτι θέλει προοπαθήση πάση 
δυιάμει ν' άνταποκριθή τελείως, είς τάς εύγενεΐς προσδοκίας των.

Έν τέλει, πάρακαλούσα τούς μικρούς αύτής συνδρομητής ϊνα 
παρίδωσι τάς τυχόν παρατηρηθεϊσας κατέι τήν έκτυπο σιν καί δια 
νομήν τοϋ α' φύλλου έλλείφεις, τάς οποίας δέν δύναται ν ’άποφύγη 
οϋδ ή μεγαλειτέρα προσοχή ούδ' ή μεγαλειτέρα προσπάθεια έξαι- 
τεΐται καί αύθις παρά τών ύποΰτηρικτών αϋτής γενναίαν τήν συν
δρομήν των πρός συντέλεσιν τοϋ άρξαμένου έργου.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

“Ε,νας βασι.ΐεύς γεγά.ίος, άπό έλν χαί .Ιίγο χρόκο 
Είχε στήσει σ' έναν τότο τοκ ό.Ιόχρυσό τον θρόνο 
Άπητήσας rove ανθρώπους- τοϋ χα.ίοϋ του βασι.Ιείου 
Μέ μυρίας υποσχέσεις π.Ιοντου δόζης μιγαΛείου.

Ό Λεχέμβρης ήτο τότε βασι.Ιεύς ό,Γιγοι χρόνον 
Κι' ό Γενάρης ό άρπάσας μέ τά ψεύδη του τόν θρόνον

Είς τάς πρώτας του ήμερης ό Γενάρης ήγαπάτο 
Άπό ό.Ιον τόν Jaov του χαί μεγά.Ιως ίτιματο 
Ώς παρέχων είς τόν χόσμον δώρα μέθην χ' ευθυμίαν 
Των όποιων έστεροϋντο είς την πρώτην δυναστείαν. 
"Οτε όμως διωρίσθη ό Βορράς υπασπιστής του 
"Οστις έχαμνε τόν χόσμον νά ριγή προ τή', μορφής του 
"Ητες μαύρη χαί άγρια έσπειρεν ευθύς τόν τρόμον 
Είς χαθ' ένα διαβάτην ποϋ συνήντα είς τόν δρόμον, 
Οί' υπήκοοί του τότε ήρχισαν νά με.ίετώσι 
Πως ήδύναντο τοιούτου άρχηγοϋ ν' άπα,ΐ.Ιαγώσι. 
Ά.ί.Ιά φεϋ ! δεν ήτο μόνον χάνος δαίμων είς την χώραν 
Ό Βορράς ό έπισχήπ-ων μετά. φρίχι,ς πάσαν ώραν, 
Ήτο χαί ή σύζυγός του, ή Χιών, γυνή άγρια 
Την μορφήν .Ιευχή, ά.έ.Γ όμως τήν χαρδίαν άπαισία, 
Έρημώνουσα αμέσως πάντα έσπαρμένον τόπον 
Καί χινοϋσα τήν μανίαν χαί τό μίσος τών ανθρώπων. 
Τήν Χιόνα ήχο.1ούθει χαί ό Πάγος, εν παίδίον 
Πά.ί.ίευχον χάθώς εκείνη π.ίήν άνήμερον θηρίον 
Τό όποιον έπιπίπτον μετά .Ιύσσης χαί μανίας 
Κατερήμωνεν αμέσως χαί άμπέ.Ιους χαί φυτείας.
,*.···. ...··

Πόσους ηγεμόνας, πόσους, μισητούς δεν χαθιστώσι 
Οί μωροί νπασπισταί των όταν οϋτω διοιχώσι !

Γέρων τις, εχων πρό χρόνου ζωηρόν επιθυμίαν 
Βασι,Ιεύς αυτός νά γείνρ, νή ίδρύσρ δυναστείαν 
Εις τό κράτος μετ' ό.ΐΐγον μεταβαίνει τοΰ Γενάρη 
Καί ζητεί αυτός τόν θρόνοι- μ' έπανάστασιν νά πάρρ. 
—«.’Εγώ δεν θά ερημώσω με Βορράν χαί μέ Χιόνας
Και μέ ψύχη χαί μέ Πάγους τους αγρούς χαί τούς Λειμώνας, 

’ Ά.Ι.Γ ευθύς θά άποπέμψω έχ τοΰ θρόνου μ->υ π.ίησί,ον 
Πάντα σύμβουΙον άγροϊκον, παν έπίθουΛοκ στοιχεΐον.
“Οχι δέν θά επιτρέψω τ' ν Λαόν νχ βασανίζουν
Τούς αγρούς ,νά καταστρέφουν τάς άμΐέΛονς ν' αφανίζουν, 
Ώς πατήρ θά διευθύνω είς αυτόν εδώ τόν τόπον 
“Εχων μόνην δύναμίν μου τήν αγάπην τώ>ν ά νθρώπωι υ.
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Εί'.Τδ ταΰτα ό ΦΛεβάρης κι' έστα/ιάτισίκ, οπότε 
Έν μια φωνή έζαίφνης καί Λαός καί στρατιώται 
—αΚάτω, έκραζαν άμέσως, ή ώμή τρομοκρατία 
Ζήτω τοϋ ΦΛεβάρη, ζήτω ή όικαία άυναοτεία !τ>

Πως οί άνθρωποι εύκόΛως μέταβάΛΛου η πορείαν 
Και άΛήθειαν νομίζουν πονηρόν όημοκοπίαν !

• · · · · · ■ ■ ■ ■ ·* · 
Ό μονάρχης, εις τόν θρόνον άμερίμνως έκοιμάτο 
Μη γνωρίζω)·, μή ύποπτεύων τί συμβαίνει εκεί κάτω 
"Εως όιου τοΰ Λαοϋ του αί κραυγαΐ τον αφυπνίζουν 
Κ>' έκθρονίσεως ίόέαι φοβεροί τόν βασανίζουν 
Κράζει τόν Βορράν, τόν Πάγον, μέ τήν θύναμίν του ό.Ιην 
"Ira μάθη έζ έκείκων τί συμβαίνει είς τήν πό.Ιιν. 
ΠΛήν φοβούμενοι εκείνοι, νά έζέ.Ιθουν άέν τοΛμώσι 
ΙΙροσπαθοΰντες έκ τοϋ μίσους τών ανθρώπων νά σω'ίώοι !

ΒΛέπων τότε ό Γενάρης ότι μόνος είχε μείνει 
Λύπης όάκρυα άμέσως καί οργής καί τρόμου χύνει, 
Καί Λαβών εΰθυς τό ζόφος καί τό τόζην βζω τρέχει. 
Ένώ όΛον του τό σώμα ίόρώτ κρύος περιβρέχει.
"Ετρεζε τήν πό.Ιιν ό.Ιην . . τόε εχθρόν ευρίσκει τέ.Ιος 
Καί χωρίς νά εΐπρ Λέζιν ευτοζεύει ϊν του βέΛοζ 
Καί πΛηγώνει είς τόν πόόα τόν άντίπαΛόν του, ότε 
Παρευήνς έζοργισθέντες καί Λαός καί στρατιώτου 
Επιπίπτουν έκζοτοϋντες τοϋ κακοϋ τήν τιμωρίαν 
Όστις φεύγων ανευρίσκει τής ζωής του σωτηρίαν. 
Ο Λαός Λαμβάνει τότε τόν χωΛόν έτ μέσω πόνων 

Καί τόν φέρει καί τόν χρήει βασιΛέα είς τόν θρόνον.

ΊΙτο άραγε όικαία τοΰ χωΛοϋ ή δυναστεία 
Ή όποια έπετεύχθη με τεχνάσματα παντοϊα ; 
θά τήν κρίνρ ό Λαός του καί έκείνην είς τό μέ.ΙΛον 
Τό όποιον εύδαιμόνως τώ έφάνη άνατέΛΛον !

Κΐχος Λ. ΚοτσΟ.ύηουλος

Η ΚΑΜΠΑΝΑ
Τίγκι-τάγκα ή καμπάνα, μάς καλεΐ ’ς τήν εκκλησία 
Εμπρός δλοι ένδυθΰτε τήν καλή σας φορεσιά. 

Καθαροί κατά τό σώμα καθαροί και την φυχήν 
Είς τόν πλάστην τών απάντων ν' άναπέμφωμεν εύχήν.

"Ω, Θεέ μου, παντεπόπτα, τοΰ ανθρώπου πλαστουργέ 
Καίτοΰ κόσμου τών απάντων αγαθέ δημιουργέ. 
Ιίαρασοΰ ζητοΰμεν ΙΙλάστα μέ καοδίαν καθαρήν 
Νά δώρήσης είς τόν κόσμον ευτυχίαν και χαράν.

(J‘<1 μικρά παιάία)
Όπου φύγη, φύγη τά πουλάκια όταν έβλεπαν μέσα 'ς τη μέση 

ς τό χωράφι έναν άνθρωπο όρθιο, φιιλό ώς έκεΐ άπάνο) !
Δέν έπλησίαζαν καθό

λου τά πτωχά.
"Ενα, άπ' αυτά — τολ

μηρός σπουργίτης — έ- 
τόλμιισε μιά φορά νά 
πλησιάση καί τί είδε μέ 
απορία του ;

Είδε, δτι ό φηλός εκεί
νος άνθρωπος δέν έκι- 
νεϊτο καθόλου.

Ειδοποίησε άμέσως καί 
τά άλλα πουλάκια και έ- 
πέταξαν δλα καί άφοΰ έ- 
βεδαιώθησαν δτι δέν εί
χαν κανένα κίνδυνον, έ- 
κάθισαν άλλα 'ς τό κα- 
πέλλο του, άλλα ’ς τούς 
ώμους και άλλα ς ' τά χέ· 
ριά του. "Ενα μάλιστα, 
πειό γενναίο άπό τά άλ
λα,έχτισε τά φωληά μέσα 
'ς την τσέπη του !

'Εκείνο ποΰ άπό μα- 
κουά ητον κάτι τι άπό 
κοντά δέν ήταν τίποτε.

Τό είχε στήσει ό κύ
ριος τοΰ χωραφιού γιά 
νά φοδώνται τά πουλιά 
νά μην τοΰ τρώνε τόν 
σπόρον I

Έκαμε κακά, γιατί ένα πουλάκι θά φάη δύο τρεις κόκκους σιτάρι, 
άλλά θά καταστρέφη δμως καί ένα σωρό έντομα ποΰ χαλούν τήν 

σποράν.Προσέχετε, εξετάζετε καλά κάθε πράγμα μικροί μου φίλοι διά νά 
μην πάθετε καί σείς δτι έπαθαν οΐ μικροί σπουργϊται 'ς τήν αρχήν. 

Πολλά πράγματα άπό μακρυά φαίνονται δτι κάτι είναι ένώ άπό 
κοντά δέν είναι τίποτε.
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’Σ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ
(Εΐχή μητρύΐ)

'Σ τοΰ κόσμου τής χαραΐς και τήν αντάρα, 
Όνους μου πάνκα βρίσκεται σ' έοένα 
Τά στάθεια μου βαθειά δέρνει λαχτάρα 
Γιατϊ μακρυά μου βρίσκεσαι 'ς τά ξένα.

Τά δάκουα πού μέρα νύχτα χύνω 
Δροσιά ξενιτεμένο μου άς φθάσουν 
Κ ' οΐ μαύροι στεναγμοί πού καταπίνω 
Τόν δρόμο γιά τά ξένα άς ξεχύσουν.

Ναί, κάμε Παναγιά μου, μέ τόν χρόνο 
’Εκεί 'ς τό κρεόόατάκι πού κοιμάται, 
Και μένα πού πονεϊ Οά συλλογΰται, 
Νά φέρη τό αγέρι δίχως πόνο 
Σ’ έκεϊνο τήν ολόθερμα ευχή μου, 
Σ’ τήν χάρι Σου αγνή τήν προσευχή μου

Γ. Βούρβαχης

Πώς οτεράείαρ ’ £να βράδυ 
Μέ λυχνάρι δίχως λάδι

7'4»· χειμώνα, ενα βράδυ, 
Mi Λυχνάρι δίχως .Ιάι’ι 
Μέσ’ ’ς τά σύννεφα τά άατρα, 
Τά'βουνά άπ'-ά χώκι άσπρα, 
'H φωτίεσα μας σβυσμένη 
Kai 'μεΐς μόνοι άγχαΛιασμίνοι 
Ξεπαγ2άζαμ" άπ' τό χρύο 
Mi τή Μάνα μου χ' οι δΰυ. 
Κι' όξω ετρύσαγε τ' άγ^ΐρι ... 
"Αχ. . . καΐμίνο καΛοκαΐρι I

>:< 
Ή ΜανοΰΛα ά κακομοίρα, 
"Ερημη γρηά καί χήρα 
Έσηχώθη, γάΛι, γάΛι. 
Γΐά νά πάη στό μπακάΛη 
Νά τι~« δώση Λίγα Λά'ι 
Νά περάσωμι τό βράδυ 
Βγαίν' ή άμοιρη xal τρέχει, 
Μπονμπουνίζ αστράφτει βρέχει. 
Καί βογκά ij-νχρό τ' άγιίρι, 
"Λχ· . . . χα'ύμένο καΛοκαΐρι !

»ί<· 
Μ' era ρούχο τυΛιγμένη, 
Ή ΜανόυΛα ή κανμέτη. 
Φθάνει μόνη στόν μπακάΛη 
Mi 'ντροπή '.τ·Λν μιγάΛη 
Καί τοϋ Λέει : — Κνρ μπακάΛη 
Mi Λαχτάρα και μέ ζάΛη,

Μς μου, δόςμου Λίγο Λάδι 
Νά περάσωμε τό βράδυ
Κι' ϋζω ερΰοαγε τ' άγ2έρι
“Αχ . . . χα’ύμένο καΛοκαΐρι !

— ΤΙ ; . . της Λέγει ό μπακάΛης 
Τέτοια Λό',2α μή μοϋ 
Mi πα'ράδες δίδω Λάδι
Κ»’ air.r. χήρα. . ατό σκοτάδι..
Καί γυρίζει ή καϋμένη
ΘΛιΰερή, βαΛαντωμέιη 
Δίχως νάχη ατό μπονκάΛι 
.1ί,·ο .?<!<>ι άπ' τό μπακάΛη.. 
ΙΙω; της φάνηκ' αϋζή ζέρει... 
‘'/1,χ·... κα'ύμένο καΛοκαΐρι !

«Φ*
“ΕΛα, Μάνα μου, τής Λέω— 
Τό θυμούμαι κ2 άΛο κΛαίω — 
“ΕΛα, τ'Λα, χ’’ άς τό Λάδι 
Μάς γνωρίζει τό... σκοτάδι. 
Ναί παιδάκιμου μου Λέει 
Καί άρχίνησε νά κΛαίη
Kat σί μ2<ϊ πΛαγιάσαμ' άκρη 
Μέ πικρό στό μάτι δάκρυ I 
Καί μάς πάγωνε τ’ άγ’έρι 
".Ί γ .- κα’ύμένο καΛοκαΐρι I

Ίω. S. ΑΜοί

0 ΜΥΘΟΣ ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ
ΡΕΙΣ μάγοι βασιλείς, ό Βαλτάταρ, ό Μελχιώρ καί ό Γα- 
-πάρ. κομιζοντες σμύρναν, χρυσόν καί λιβκνον. άνεχώ- 
ίησαν πρός άναζήτησιν τοΰ παιδιού ’Ιησού, άλλ’ έπειδή 

έν έγνώριζον καλά καλά τόν δρόμον τής Βηθλεέμ, περί- 
επλανήθησαν είς έν βαθύτατου δάσος, άπό τό όποιον, μετά 
πολλά βάσανα, έξήλθον κατά τήν δΰσιν τού ήλιου καί 
εύρέθησαν είς έν μικρόν χωρίον. Ήσαν κατακουρασμένο·., 
τά χέρια των ή αν κομμένα, άπό τό βάρος τών δοχείων 
τών περιεγόντων 'ά άρώματα, τά όποια ήθελον προσφέρει 
εις τον υιόν τής Μαρίας, καί, κοντό είς αυτά, έπέθαιναν 
άπό τήν πείναν καί άπό τήν δίψαν. Έκτύπησαν λοιπόν 
τήνθύραν τού πρώτου σπιτιού τοϋ χωρίου, διά νά ζήτή-

τ,
σουν φιλοξενίαν.

Αΰτό το σπίτι, 
δάσους, άνήκεν είς 
πολύ τ.τωχ 
δάκια του Τίτο κτισμένη μέ πλίθαις, μέ στέγην άπό χώμα καί φύκια, άπό τήν 
όποιαν δταν έπιανε καμμία μεγάλη βροχή, τό νερό περνούσε εύκολα καί τούς 
ε ανε ’σαν π anta, τούς -..άϋμένους τούς πτωχούς

Οί τρεις βασιλείς, κομμένοι άπό τήν κ.ύρασι, έκτύπησαν τήν θύραν, καί όταν 
ό ξυλοκόπος τήν ήνοιξε, τόν παρεκάλεσαν νά τούς δώσουν νά φάγουν καί να κοι
μηθούν

— Κρίμα !

μβλλον αΰτη ή καλύβη, κείμενη σχεδόν εις τά σύνορα τοΰ 
ενα ξυλοκόπον όνομαζόμενον μπάρμπα-Διονύση, δ όποιος έζοΰσε 

,γικά μέ την γυναϊκά του την κυρά Διονύσαινα, καί τά τέσσαρα παι- 
Λτ,1 ' . . ί.. ..· _■> ·Λ........... ' ___ ....... ..... .·_ '

καλοί μου άνθρωποι, αίνον ϊι» παλγ,οκρέββατο έχω δι’ sue καί 
ένα άλλο άκόμη χειρότερο διά τά παιδια μου, ίσο’γιά φαγητό δέν μπορούμε νά 
σάς προσφέρωμε άλλο άπό πατάταις νερόβρασταις καί ψωμί άπό σήκαλη Μόλα 

’ άν δέν είσθε πολύ απαιτητικοί κάπως θά τά κατα-ταύτα, δρίστε μέσα, καί 
φέρωμεν.

Είσήλθον λοιπόν Τούς προσέφερον δέ ένα πιάτο πατάταις, τάς όποιας έφαγον 
μέ τόσην όρεξιν, ώς νά ήσαν λουκουμάδες μέ μέλι τοϋ ’Υμηττού μυρουδάτο δσο 
διά τόν ΰπνον, ό ξυλοκόπος καί- ή γυναϊκά του, τούς παρεχώρησαν τό κρεββάτι 
των, βπου έκοιμήθησαν σάν Αρνάκια, έκτος τού καλομαθημένου Γασπάρ, ό όποιος 
ε’ρέθη εις τά arira μεταξύ τοϋ χονδρο-Βαλτάσαρ καί τοϋ γίγαντος Μελχιώρ.

Τήν άλλη μέρα τό πρωΐ, πριν ξαναρχήσουν τό δρόμο, ό Βαλτάσαρ, δ όποιος 
ήτο περισσότερο γενναι όδωρος άπό τούς άλλους, λέγει είς τόν μπάρμπα Δυονύση.

— θέλω νά σοϋ δώσω κάτι γιά νά σ’ ευχαριστήσω διά τήν φιλοξενίαν σου.
— Σάς έφιλοξενήσαμε μέ δλη μας τήν ευχαρίστησε, άλλά δέν θέλομε τίποτε 

γι’αΰτό, καλοί μου άνθρωποι, άπεκρίθη δ ξυλοκόπος, ό όποιος έν τούτοις έπρό- 
τεινεν άνοικτό το χέρι του.

— Δέν έχω χρήματα, άπαντά δ Βαλτάσαρ, άλλά θά σοϋ άφήσω γιά ένθύ- 
μησι κάτι, πού άξίζει περισσότερο άπό χρήματα.

Έβαλε τό χέρι ’ς τήν τσέπη του καί έβγαλε μία φλογέρα, τήν όποιαν προ- 
σέφερε ’ς τόν μπάρμπα-Διονύση, καί έ-.ψ αυτός, όχι πολύ ευχαριστημένος άπό τό 
δώρον, έστράβωνε τά μούτρα, ό μάγος έξηκολούθησεν

— ’Εάν βάλης μέ τό νοϋ σου ν’ άποκτήστ,ς 6 τι δήποτε πράγμα, δέ» έχεις 
παρά νά πκίξγις ενα. σκοπό μ’ αΰτή τήν φλογέρα καί θά τό έπιτύχης. Πάρε το,
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άλλά νά μή κάνης κατάχρησι καί νά μή άρνηση π-.τι νά έλιής καί νά φιλόξε
νης τού; πτωχούς.

*
Όταν οί τρεις βασιλείς, δέν έφαίνοντο πλέον 'ς τό δρόμο, ό μπαρμπα-Δυονύ-

- ,f ·σ^ν vi ήθελε νά καταλάβη τήν άζίασης, κενών τήν φλογέραν ’ς τό χέρι του, 
της άπό τό ζύγι, λέγει ’ς τή γυναίκα του :

— Ήμποροΰσαν νά μάς κάμουν ένα δώρο όλιγώτερο παιδιάτικο άπ’ αυτή τή 
σφυρίχτρα- μόλα ταΰτα Οά παίζω ένα σκοπό, γιά νά ίδί> άν Set μάς επούλω
σαν γιά. πράσσινο χαβιάρι

Έφώναξε λοιπόν.
"ΙΙΟ ·. . Τ . < Λ»— “Ιίθελα νά είχα ’ς τό τραπέζι μου : ίνα καρβέλι ψωμί άσπρο, μία κοτό- 

πητα καί μία μποτίλια κρασί!
Έπειτα έπαιξε μέ τήν φλογέρα ένα σκοπό άπό τούς συνειθισμένους ότι βλέπει 

επάνω 'ς τό τραπέζι, σκεπασμένο μέ ένα λεπτότατον τραπεζομάνδυλο κάτασπρο, 
τό ψωμί, τό κρασί καί τήν πήττα ποΰ έζήτησε.

Άμα πλέον είδε φως φανερά τήν άξια τής φλογέρας του, δέν έχασε καιρόν 
καί έζήτησε ο,τι του κατέβη 'ς τό κεφάλι. Άπό τό πρωί έως τό βράδυ όλο έ
παιζε κκί όλο έζητοΰσε. Σέ λίγον καιρό είχε καινούργια ένδύματκ αυτός, ή γυ
ναίκα του καί τά παιδιά του, μετρητά 'ς τήν τσέπτ, τραπέζι πάντοτε στρωμένο 
μέ λογιών λογιών φαγητά καί γλυκύσματα, καί έπείδήήρκει μόνον νά έπιθυμήση 
τι διά νά τό άποκτήση άμέσως, έγεινε σέ λίγον καιρό δ πλουσιότερος τής επαρ

χίας Τότε λοιπόν, ’ς τή θέσι 
τής μισογκρεμισμένης καλύβας 
του έκτισεν ένα λαμπρό πα
λάτι, τό όποιον έστόλισε μέ 
πολύτιμα έπιπλα καί τάπητας 
τής Περσίας, καί τήν ήμίραν 
ποΰ ή οικοδομή καί ή έπίπλω- 
σις έτελείω’σαν, έκαμε μίαν με- 
γάλην έορτήν διά νά εγκαινία
ση τήν νίαν του κατοικίαν.

Τριγύρω 'ς ένα μεγάλο 
τραπέζι, ποΰ έλ,αμπε άπό τά 
φώτα καί τά άσημικά, είχε 
προσκαλέσει όλους τούς μεγά
λους τής επαρχίας. Αύτος 
έκάθητο 'ς τήν επάνω μεριά 
τοΰ τραπεζιού, μέ τή γυναίκα 
του, στολισμένη σάν παγώνι, 
ένώ ή μουσική, άπό ένα θεω- 

"A'fayra ,Ί.Ιέπ/ι ίπύ>ω tic τό τραπέζι δτι έζήτησι I ρείο ψηλό, έπαιζε τούς καλλί

τερους σκοπούς τής εποχής ε
κείνης Διά νά μή διαταραχθή δέ ή ησυχίατών προσκεκλημένων, είχε διατάξει τούς 
ύπηρέτας του νά μή άφήσουν, κατ’ούδένα τρόπον, τούς οχληρούς κκί τούς ζητιά
νους νά είσΑθωσιν εις τήν αυλήν, καί διά περ-.σσοτέραν άσφαλειαν έτοποθέτησεν 
είς τήν θύραν δ.ο μεγαλοσώμους ύπηρέτας μέ ράβδους είς τό /·ρι, διά νά άπο- 
μακρύνουν κάθε άνθρωπο ποΰ είχε δισάκκι ’ς τόν ώμο.

“Ετσι λοιπόν, οί προσκεκλημένοι βέβαιοι 5ντε; δτι ούδείς ήθελε τού; ενοχλήσει, 
ηΰφραίνοντο τρώγοντες τά ώοαΐκ παραγεμιστά κοτόπουλα τοΰ κύρ Διονυση και 
πίνοντες τό περίφημο Κυπριώτικο κρασί, άπό τό όποιον ήταν γεμάτα τά υπόγεια

• ·

Κατ’ έκείνην, τήν έσπέραν, οί τρεις 
μάγοι, οϊτινες είχον καταθέσει τά δώρά 
των είς τούς πόδας τοΰ παιδιού Ίησοϋ, 
έπέστρεφον έκ Βηθλεέμ. Διερχόμενοι το 
δάσος άνεγνώρισαν τό χωρίον, όπου 
ειχον κοιμηθή. είδον τό παλάτι λάμπον 
άπό τά φώτα, καί ό Γασπάο λέγει ά- 
στειζόμενος πρός τόν Βχλτάσα.ρ :

— Είμαι περίεργος νά μάθω άν ό 
άνθρωπός μας δέν έκαμε κακήν χρή- 
σιν τής φλογέρας σου κκί άν, άφ' ότου 
είναι πλούσιος, έτήρησε τήν ύπόσχεσίν 
του νά ήναιγλυκύς πρός τούς πτωχούς

— “Ας ίδωμεν, άπεκοίθη λακωνικώς 
ό Βκλτάσκρ. Ευθύς μετημφιέσθησαν είς 
έπαίτας. έφόρεσαν, άντίτών ωραίων έν 
δυμά των, παληοκούρελα καί παρου· 
σιάσθησάν είς τήν θύραν τοΰ παλατιού 
άλλά τούς έκαμαν πολύ κακήν υποδοχήν, καί ϊπειδή αύτοί επέμενον θορυβούν- 
τες, δ μπαρμπα-Διονύσης, όστις μέ τά πλούτη έγεινε κυρ Διονύσης, έκύτταζε 
άπό τό παράθυρο κκί βλέπων ζητιάνους, διέταξε καί άφήκαν τά σκυλιά κατ' 
επάνω των, είς τρόπον ώστε οί δυστυχείς τό έβαλαν 'ς τά ποδαρια, χωρίς, εν
νοείται, νά γλυτώσουν τά δαγκάματα τών εξαγριωμένων σκύλων.

— Τό ύπώπτευα ! έμουρμούρισεν άναθεματίζων ό φιλύποπτος Γασπάρ, τον 
όποιον ένας σκύλος είχε δαγκάσει ’ς τό μηρί.

— Έννοια του, άπεκρίθη ό γίγας Μελγιώρ ! Θά τοΰ δείξωμε τί αξίζει ή 

κατάρα τών τριών μάγων Βασιλέων ! . . .
Έν τούτοις τό φαγοπότι έξηκολούθει 'ς τό παλάτι. Ειχον φέρει τά γλυκύ

σματα, καί ό μπαρμπα-Διονύσης, μέ ένα μαχαίρι έκοβε ένα θεώρατο ραβανί, 
όταν ήκουσαν είς τήν αυλήν τά κουδούνια ταχυδρομικής άμάξης, συρόμενης άπό 
τέσσαρα ζωηρά άλογα, χρυσοσελλωμένα. Ό μπάρμπα- Διονύσης έκύ τάξε πάλι 
άπό τά παράθυρο, καί βλέπων ότι τοΰ ήρχοντο άκόμη εύγενεϊς προσκεκλημέ
νοι, διέταξε νά ε"λθουν μέσα τό γρηγορώτερον. Αύτός ό ίδιος μζλιστα έπήγε 
μέ ?ν φώς νά τούς ύποδεχθή είς τήν θύραν τής σάλλας Τότε έμπήκαν οί τρεις 
μάγοι βασιλείς έν μεγάλη πομπή, μέ στέμμα, πορφύραν καί διαμάντια. Ό 
μπαρμπα-Διονύσης, όστις είχεν άναγνωρίσει τούς παλαιούς μουσαφιραίους του, 
τούς παρεκάλεσε μέ ένα σωρό ρεβερέντσαις νά καθήσουν 'ς τό τραπέζι.

— Μήν πειράζεσαι ! λέγει ξηρώς ό Βαλτάσαρ, δέν τρώγομεν είς τά σπίτι 
άνθρώπου, ό όποιος δέχεται τόσον κακώς τούς πτωχούς καί τούς δυστ.χεϊς.

— Σέ συγχαίρω διά τόν τρόπον, μέ τόν όποιον φυλάτοεις τάς ύποσχεσεις σου ! 
έφώναξεν ό Μελχιώρ μέ τή φωνάρα του.

— Ά ! άφίνεις τούς σκύλους σου κατόπιν -ών ζητιάνων ' έπρόσθεσεν ό
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σπάρ, πιάνων τό μηρί του- περίμενε, και θά σοϋ παίζω έ'να τραγοϋίι ποΰ Stv 
τό &χαυσις ποτέ σου ! . . .

Καί άφοΰ έβγαλε άπό τήν τσέπη του μίαν μικράν φλογέραν,δμοίαν μέ εκείνην 
ποΰ είχον ίώσει 'ς τό μπαρμπα-Διονύση, έσφύριζε μέ δλην του τήν ίΰναμιν. 
"Οσο νά πής «ώψε σβΰσε», τό τραπέζι, οί προσκεκλημένοι, τό παλάτι έχάθη- 
σαν καί δ ξυλοκόπος εΰρέθη έξαφνα μόνος καί γυμνός, 'ς τήν άκρη τοΰ δάσους, 
κοντά ’ς τή σαραβαλιασμένη καλύβα του, μέ τή γυναίκα του καί τά παιδιά 
του ’ς τά κουρέλια.

— Ευτυχώς μοϋ μένει ή φλογέρα μου, έσκέφθη.
’Αλλά τοϋ κάκου έψαξε τής τρύπιαις τσέπαις του, ή μαγεμμένη φλογέρα 

είχε κάμει φτερά μαζί μέ τούς τρεις μάγους Βασιλείς.
(Kata τό γαΛλιχότ)

Παρίσιοι, 25 Δεκεμβρίου 1895. I. Χρνόανθόπονλος

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΑΚΚΟΥΔΙ ΜΟΥ
(Συνέπεια)

— Νά, νά, νά, διάβολοι έίώ ελάτε 
είναι έ'νας στρατιώτης !

Καί αμέσως όλοι, μικροί καί μεγάλοι 
περιεκύκλωσαν τόν στρατιώτην.

— Αϊ φιλαράκο, καλώς ώρισες, τί θέ
λεις έίώ : Θέλεις νά παίξωμε χαρτιά ’. ; 
Αί;

— Άκοΰς έκεϊ κύριοι ϊιαίόλοι, γιατί 
όχι, άλλά Οά σας παρακαλέσω νά παί
ξωμε μέ τά δικά μου- δέχεσθε ;

— Δεχόμεθα, άπήντησαν όλοι μικροί 
καί μεγάλοι, καί αμέσως 'σχημάτισαν έ'να 
κύηλον πέριξ τοΰ στρατιώτου καί ήρχισαν 
νά παίζουν. Ό στρατιώτ ;ς κερδ’ζει είς 
τήν αρχή’ παίζουν πάλιν, καί πάλιν ξα
νακερδίζει καί τέλος διά νά μήν τά πολυ
λογούμε πάντοτε έβγαινε κερδισμένος, εις 
τρόπον ώστε οί δαίμονες έπήγαν νά σκά
σουν άπό τόν θυμόν τόυς γιατί έ'νας πα- 
λτ,οστρατιώτης τούς είχε πάρη όλα τά 
χρήματα.

— Χρήματα, χρήματα, έφώναζον ολοι 
καί έ'να μικρό διαβολάκι μέ τήν μικρή ού- 
ρίτσα καί τά μικρά κερατάκια του άφοΰ α
δέιασε μερικούς σάκκους ποΰ είχαν βάλει 
στή γωνιά, κατέδει έπειτα κάτω είς τό 
ύπόγειον. ’Αλλά δέν παρήλθε πολλή ώρα 
καί τό διαβολάκι έγύρισε άπό τό υπόγειο μέ 
τά χέρΙα σταυρωμένα, γιατί δέν εΰρισκε 
πλέον άλλα χρήματα.

— Μή ζητάτε άλλα,δέν υπάρχουν, λέ- 
*οεΐ τό διαβολάκι.

* 1 - Τί ; τί; μας τά έκέρδισεν όλα ό 

στρατιώτης; καί έΟύμωσαν ολοι καί ήρχι- 
σαν νά ουρλιάζουν και νά φωνάζουν καί 
ν' άγριοκυττάζουν τον στρατιώτην ό ό
ποιος όμως άτάραχος έκάπνιζεν τήν π ί- 
π α ν του!

— Λοιπόν εμπρός, έφώναξαν όλοι μαζί 
άς φάμε τόν στρατιώτην !

Ό πτωχός στρατιώτης έκατάλαβε τόν 
κίνδυνον τόν όποιον διέτρεχε καί σιγά 
σιγά σηκώνεται άπό τήν Οέσιν του, πη
γαίνει, ξεκρεμα τό σακκοΰλί του, τό ανοί
γει, τ'ο θέτει έμπροσθεν του καί τοϊς λέ- 
γεΐ : .

— Διάβολοι, θέλετε νά μέ «άτε ; "Α
δικα σάς έκέρδισα τά χρήματά σας ;

'Αλλά οί δαίμονες έϊύτταζαν περιέρ
γως τό σακούλι του, καί προσεπάθουν νά 
μαντεύσουν τί ήθελε νά κάμη. Έξηκο- 
λούθουν όμως νά φωνάζουν '· "Ας φάμε, 
άς φάμε τόν στρατιώτην !

— Λοιπόν κύριοι διαδόλοι άφοΰ θέλετε 
νά μέ φάτε, σύμφωνα μέτόν λό
γον τοΰθεοΰώρίστε όλοι μέ
σα στο σακκοΰλί μου! εϊπεν ό 
στρατιώτης.

'Αμέσως όλοι χωρίς νά τό θέλουν, πα- 
τεϊς με πατώ σε, έμβηκαν μέσα στο σακ- 
κοΰλι, τό όποιον ό στρατιώτης έδεσε καλά 
από πάνω, άναψε πάλιν τήν πίππαν του 
και άφοΰ -.ό έδαλεν είς μίαν γωνίαν άρ
χισε νά λογαριάζη τά κέρδη του !

« ·
Ό βασιλεύς, τήν έπομένην ένεθυμήθη 

τόν στρατιώτην καί έστειλε τούς αύλικούς 

του νά μάθουν τί άπέγεινε, τούς διέταξε 
δέ, άν ηναι νεκρός, όπως τό έπερίμενε, νά 
ταφή είς τό μέρος τών ανδρείων στρατιω
τών του !

Οί αύλικοί του έφθασαν είς τό στοι- 
χειωμ ένο παλάτι καί καταφοβισμένοι είσ- 
ν,λθον τρέμοντες. Κάτω, κάτω από τήν 
σκάλα έφώναζαν !

— Λΐ,στρατιώτα,είσαι ζωντανές; Ναι ή 
όχι ; Άποκρίσου μας.

"Αν ήμαι λέει ζωντανός ; καί τί 
ήθέλα-.ε νά πάθω παρακαλώ :

— "Ωστε λοιπόν είσαι ζωντανός, δέν σέ 
έφαγαν οί δαίμονες ;

— Κάμετε μου μίαν χάριν σάς παρα
καλώ, τοϊς άπεκρΐθη ό στρατιώτης, τώρα 
ποΰ θά γυρίσετε στο παλάτι,στείλατε μου 
δύο σιδηρουργούς μέ τής μεγαλείτεραις 
βαρειαίς των.

Οί αύλικοί έφυγαν καί υστέρα άπό λί- 
γην ώραν ήλθον μέ τούς σιδηρουργούς

— Σηκώσατε αύτό τ'ο σακκουλάκι άπό 
τήν γωνίά καί άφοΰ τό βάλετε στή μέση 
άρχίσατε νά κτυπάτε επάνω του !

Οί δαίμονες ήκουον τους λόγους αύ- 
τούς μέ τρόμον καί φόβον !

Οί σιδηρουργοί άπεπειράθησαν νά τό 
σηκώσουν άλλ' ήτο άδύνατον.

— ’Αλλά είναι πολύ βαρύ, τί έχει

— Διαβόλους έχει ! ’Εμπρός τέρα 
κτυπάτε.

Οί σιδηρουργοί ΰπήκουσαν καί αί σφύ

χνχιηοιννιι
Παιδί, τό ρόδο μύριζε μά 'πόνοι μήν άπλώνης 
Και τό πονίάκι άκουγε χωρίς νά τό ο'κλαδοί'νης,
Γιατί απ' δ?,α, μοναχά τό {δικό μας χέρι
Κι' όταν χαϊδεύη μαλακά, κακό νά κάνη ξέρει

(Έχ τωτ τοϋ Λουμϊι νίοϋΐ

ΠΑΙΓΝΙΟΝ ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΠΟΚΡΕΩ
Δωμάτιον φί.εγόμενον.

Θέσον έντός νέου πήλινου άγγείου τρεις οΰγγιός κάμφορας καί τρεις ούγγιάς 
SpiritO camforato. Έπειτα κλεϊσον καλώς τό δωμάτιον, ΐνα μή εισέρχεται 
άήρ καί θέσον έντός τοΰ δωματίου μικρόν πύραυνον έφ' ού ά.φες νά βράσουν τά 
άνωτέρω εϊίη Μετά τινα ώραν άπόστειλον μέ κηρίον άναμμένον τον πρός ον θέ
λεις νά κάμης τό παιγνίίιον δστις άνοίγων τήν θύραν Οά ίίη τό δωμάτιον δλον 
φλεγόμενον άνευ φόβου ελάχιστης βλάβης,

ρα·. των έπιπτον άλληλοδιαδίχως έπί τοΰ 
σάκκου.

Οί δαίμονες δέν ήδύναντο πλέον νά 
•υποφέρουν καί ήρχισαν νά παρακαλοΰν τόν 
στρατιώτην !

— Άφησέ μας στρατιώτα μου και σοΰ 
ύποσχόμεθα τοΰ λοιπού νά μήν ξαναπα- 
τήσωμε έδώ μέσα.

Τούς έλυπήθη καί έλυσε τό σακκοΰλί 
του :

— Φύγετε, φύγετε γρήγορυ, τοϊς 
λέγει.

’Αμέσως οΐ δαίμονες έφυγα» σάν α
στραπή πρός τόν αδην. Άμα έφθασαν έκεϊ 
τρέμοντες ακόμη άπό τόν φόβον καί τήν 
λαχτάρα, έκλεισαν δλαις τή; πόρτες καί 
είπαν είς τόν άρχ-.διάβολον:

— Είναι ό στρατιώτης παπούλη Σα
τανά !

Κατά τήν στιγμήν τής φυγής, έ'να γε
ροντάκι άπό τούς διαβόλους δ·ν ΐπρόφθασε 
ν« φύγη επειδή δέν μπορούσε νά τρέχη" 
τό άρπαξε τότε σ στρατιώτης από τά κέ
ρατα καί τού λέγει.

— Θέλω νά μοϋ ύποσχεθής μέ τ% ί»ίμά 
σου ότι Οά μέ ύπακούκ,ς. Γράψετό μου!

Ό γέρω-διάδολος, έσχισε λίγο τό πόδι 
του, έδούτηςε τήν πέννα καί εγραψεν 
ό,τι ήθελεν ό στρατιώτης, ό όποιος μετά 
τοΰτο τόν άφήκεν ελεύθερον

[Κατά τό Γα.Ι.ΙιχΑ>·) 'άχολουΟεϊ).

Γ. (ΕΰΟ'ϋθουλνς)
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Η ΜΕ Γ Α Λ ΕIΤ Ε ΡΑ ΧΑΡΑ 
(Δ-.άλογος)

ΝΙΚΟΣ 8 ετών—ΚΩΣΤΑΣ 10 ετών

Ν. Κ’ έγώ σου λέω Κώστα οτι Οχ 
περάσωμε ώραΐα 'ς τό Φάληρο Τά ε
ξβία θά τά κάμω ίγώ. Μού έδωζε 
χθες ένα τάληρο δ μπαμπάς γιά τή 
γιορτή μου Έπειτα θέλω νά νοιώσω 
’ς τά στήθη μου μ.ιά άλοιώτιζη χαρά, 
άλοιώτιζη εΰχαρίστησι.

Κ, Τό ξέρω μά δέν έρχομαι Νϊζο.
Ν. Καί γιατί ; Σχολεϊον δέν ε'χουμε, 

μελέτη δέν έχουμε, ποϋ άϊλοϋ θά πέ
ρασης καλλίτερα μ' αΰτή τή λιακάδα ; 
Έλα Κώστα μου νά ’.δής τί έμορφο 
ποϋ είναι τώρα τό καϊμ'ένο τό Φάληρο μέ 
τή γαλαξία θά.λασσ'ά ζαί τά πρασινα 
χωράφια-όλη τή νύχτα άπόψέ τό συλ
λογιζόμουνα.

Κ. Λύτό έσυλλογίζεσο ολη τή νύ
κτα ;

Ν. Μάλιστα.
Κ. Τίποτε άλλο δέν σου ήλθε 'ςτό 

νοΟ ;
Ν. Τίποτε, τίποτε.
Κ Μ'αΰτό τό φοβερό κρύο ποϋ ί

ζανε, δέν σοϋ έπερασε τίποτε άλλο άπό 
τό μυαλό, ποϋ νά σέ ζάμη νά τρέμης 
ζάτω άπό τό πάπλωμά σου

Ν. Ναί, ναί. καλά, λές, μέ έπιασε 
τρομάρα όταν έσυλλογίσθηζα ότι αύ
ριο τό πρωί θά σηκωθώ άπό τό ζεστό 
ζρεββάτι μου για. νά τρεξω μ'αΰτότό 
ζρύο είς τό σχολεϊον ! Γι’αΰτό σοϋ λέω 
ότι θέλω νά χαρώ, νά διασκεδάσω.

Κ. Αΰτό έσυλλογίσθης ;
Ν. Λμμ’τί άλλο. Μήπως σύ έσκέ- 

φθης τίποτε ζαλλίτερον ;
Κ. Ναι Νίκο. Τήν ώ^ ποϋ έπεσα 

άπάνω είς τό ζεστό ζρεβοατάζι μου, 
ενώ έξω έφυσοϋσε μέ δύναμι δ Βορηάς 
ζαί ζάπου κάπου έρριχνε χιόνι, έθυμή- 
θηζα τόσους πτωχούς ποϋ δέν έχουν 
ούτε σπήτι ούτε ζρεββάτι ζεστό ζαί γυ 
ρίζουν άπ’ έδώ ζαί άπ' έζει σάν τχ 
ξερά φύλλα ποϋ τά σέρνει δ άνεμος νά 

βρουν ζχ^μιά γωνιά νά ησυχάσουν. 
Άχ 1 σ' αΰτόν τό συλλογισμό έρράγισε 
ή ζαρδιά μου ζαί μ' έπήραν τά δάκρυα.

Ν. Έχεις δίζηο Κώστα, εγώ δέντό 
συλλογίσθηζα'.

Κ. Έθυμήθηκα τή φτωχή έκε|νη 
μάνα, ποϋ κρατώντας μέσα σ’ αΰτό τό 
φοβερό κρύο τό παιδάκι της εις τήν πα
γωμένη άγζαλιά της κάθεται τή νύχτα 
άπ" έξω άπό τό 'Αρσάκειο, γιατί ντρέ
πεται νά ζητιανέψη τήν ήμέρα, καί 
άπλώνοντας δειλά δειλά τό ξερό άπό 
τς ζρύο χεράκι της σοϋ λέει μέ τρεμου- 
λιασμενη φωνή καί σέ Γερμανική γλώσ
σα; Ε.ίειψοσύτη χριστιανοί. "Ω πώς 
ραγίζει ή ψυχή μου δταν συλλογισθώ 
ότι ή δυστυχισμένη μάνα, μακρυά άπό 
τήν πατρίδα της άναγκάζεται νά ζη- 
τιανεύη μέ εντροπή της γιά νά ζήση τό 
φτωχό παιδάκι της.

Ν. “Εχεις δίκηο Κώστα.
Κ. Ώ 1 άν είχε ενα τάληρο ή δυ

στυχισμένη. θά ήμποροϋσε νά εύρη μία 
τρύπα γιά νά ήσυχάση άπό τό χιόνι 
καί τό Βορηά. Κάμε μιά τέτοια καλω- 
σύνη Νίκο μου καί θά ίδής τότε τί χαρά 
θά αίσθανθή ή ψυχή σου.

Ν. Τήν έδοκϊμασες Κώστα αΰτή τή 
ζ«ρ«;

Κ. Ναί ;
Ν. Είναι καλλίτερη άπό τό Φάληρο;
Κ. Δέν έχει σύγζρισι Νίκο. Δέν 

ύπάρχει μεγαλείτερη χαρά άπ’ εκείνη 
ποϋ αισθάνεται όποιος κάμνει ελεημο
σύνη.

Ν. Τότε πάμε.
Κ. Ποϋ ; είς τό Φάληρο ;
Ν Όχι, άπ'έξωάπότό Άρσάζειον. 

Θέλω ζ' έγώ νά δοκιμάσω μιά τέτοια 
χαρά είς τήν ψυχή μου.

Κ. ΤΩ ! Είσαι άγγελος Νίκο μου. 
"Ελα νά σέ φλήσω ζαΐ πάμε, (τόν ά- 
σπάξεται χαί απέρχεται μετ'αΰτοϋ).

ΥΓΙΕΙΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Τα χρωματιστά μολυβδοκόνδυλα φυλαγμένους τοϋ ψύχους άποφεύγομεν 

λ---------·. _ι —οχληράς χιονίστρας
— Tor σπόγγον τών άβαζίων σας 

αποφεύγετε νά βρέχητε διά τοϋ σιέλου 
ζαί νά θέτητε κατόπιν είς τό στόμα, 
διότι ένεκα τών έπιζαθημένων έπ'αΰ- 
-τοϋ άκαθαρσιών δύνατόν νά γεννηθώσι 
διάφορα μιάσματα είς τά χείλη σας.

— 'ha έχωμεν ύγιά τήν δρασιν, 
άποφιύγομεν νά πλύνωμεν τήν πρωίαν 
διά πολύ ψυχρού ΰδατος τούς οφθαλ
μούς- πρός τούτο προσθέτομεν ολίγον 
θερμόν ύδωρ είς τήν λεκάνην ώστε νά 
μετριάζωμεν τήν ψυχρότητα τοϋ ύδα- 

:ει όμως νά καθιστώμεν

αποφεύγετε νά τά θέτετε είς τό στόμα 
σας διότι πολλά τούτων εινε χρωμα
τισμένα μέ οΰσίαν δηλητηριώδη ή ό
ποια διαλυομένη διά τοϋ σιέλου δύνα- 
ται νά προξενήτη βλάβην είς τόν ορ
γανισμόν.

— “Ira έχωμεν θερμούς τούς πόδας 
άριστον συντελε ττικόν πρός τούτο μέ
σον είναι νά περιτυλιξωμεν αυτού; διά 
φύλλου χάρτου ζαί κατόπιν νά θέσω- 
μεν τά ύποδήματά μας Επίσης συν- 
τελεστιζόν μέσον πρός θέρμανσιν τών 
ποδών εΐ'·· τό νά ρίπτωμεν ολίγα ρινί
σματα ξύλου εντός τών ύποδημάτων 
μας.

Ούτως έχοντες τούς πόδας μας προ- 
ΜΑΡΙΚΑ Ν ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗ™"" 

Μέσα είς τό φέρετρό της ξαπλωμένη, 
νύφη τοϋ χάρου άνθοστόλιστη, ασπρο
ντυμένη, ώχρά, δακρυβρεγμένη. μέ πι
κρό εις τό σβυσμένο χειλάκι Της χαμό
γελο, έτάφη ή Μαοίκα Ν Δήλε*

τήν
γιάννη.

“Ανθος 19 Μαιών έπεσεν είς 
πνοήν τοϋ Βορρά.

Τίποτε δέν ήδυνήθη νά τήν κρά
τηση είς τήν ζωήν- ούτε τής μητέρας 
ή θερμή άγκάλη, ούτε τών θείων ή λα
τρεία, ούτε τών άδελφών τά δάκρυα, 
ούτε τής επιστήμης αί προσπάθεια·., 
ούτε τών φίλων αί παρακλήσεις.

Καί τήν έθαψαν βαθειά, βαθειά στό 
κρύο μνήμά της, μέ συντροφιά ολίγα 
άνθη καί πολλά δάκρυα, τα όποια ήσαν 
ή τελευταία δροσιά ποϋ έστόλισε τό 
μαραμένο λουλούδι.

Κοιμάται τώρα είς τοϋ πατέρα της 
τό πλευρό ή άλησμόνητη νυφοϋλα, δ 
πεθαμένος άγγελος !

Είς τό μνήμα της άς γράψουν : 
Είόε ο π.Ιάστητ μας στη ’γή 
Ν' άνθη δροσάτο χρϊνο 
Καί τό ‘χάψε χ' έστό.έισε 
Tor ούρανό μ' εχεϊνο !

τος. 
πολύ 
τότε

Δέν πρέπει όμως νά κα'ίιστωμεν 
θερμόν τό πρός πλύσιν ύδωρ διότι 
άποβαίνει άνθυγιεινόν. Στέγος.

Ο ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
Δέν είχε περάση άκόμη ή β*ρ«’ά 

λύπη, δέν είχαν άκόμη στεγνώσει τά 
δάκρυα τά δποϊα έβρεξαν τού; ο
φθαλμούς μας διά τόν θάνατον τής ζη 
λευτής κόρη; καί νέα λύπη διεδέχθη 
τήν πρώτην καί νέα δάκρυα έθίρμαναν 
τά ύγρά άκόμη τοϋ κόσμου βλέφαρα

Ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
'Αθηνών Γερμανός αίφνιδίως παρέ- 
δωκε τό πνεύμα είς Κύριον.

Οί κώδωνες τών ναών πε.θίμως η
χούν τες άνήγγειλαν είς τον κόσμον τον 
θάνατον τοϋ άγαθοϋ ποιμενάρχου δ ό
ποιος ΐνεφορεΐτο ύπό τοϋ ζήλου ν ' άφήση 
άσβεστα τά ίχνη τής διαβκσεώς του 
μή παραλείπων οΰίέν τών συντελοόν- 
των πρός άνύψωσιν καί διατήρησιν τοϋ 
γοήτρου τής έκκλησίας.

Έπί τρεις ημέρας έκτεθειμένον το 
λείψανόν του είς εΰσεβές προσκύνημα 
τών χριστιανών έν τώ ναώ τής Μητρο- 
πόλεως, έτάφη τήν παρελθοϋσαν Κυ
ριακήν έν τώ Άθηναϊκω ζοιμητηρίω.

"Α; εΰχηθώμεν παντες, ι'να δ Θεός 
άναπαύση τήν ψυχήν Αυτού ζαί φώτι
ση τόν διάδοχόν τουΐναβαδίση έπί οά 
ίχνη του έπ'άγαθώ τής 'Εκκλησίας.
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ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΙΔ'ΚΟΝ ΦΥΛΛΟΝ

Ό Φλεβάρης άν φλεβίση 
Καλοχαΐρι θά μυρίση 
Ειδεμή χα'ι ξεφλεβίση 
Μέ τί» πάγο θά μΰς ψήση I

Ήτοι άν φυσήσουν νότιοι άνεμοι θά 
λυώση ενωρίς τά χιόνι, άλλως άν φυσή
σουν βόρειοι θά έχωμεν ψύχος δριμύ.
Διά τά κατά τόν Φεβρουάριον εορτα
ζόμενα ψυχοσάββατα λέγονται τά έξης : 

Άναθεμα ποΰ δούλεψε 
Τούτα τά τ.-ιά Σαββάτα 
Τό Κρίχτινό, τό τυρινό 
Καί τών "Αγίο-Θοδωρων. 
Όλα, νά παν, ολα νά’ρθοΰν 
"Ολα νά διαγυρίσουν, 
Τών Ρουσαλιών τό Σχββατο 
Νά πάη χαι νά μήν έύόη !

Τοΰτο λέγεται,διότι ό λαός πιστεύει 
οτι αί ψυχαί απολύονται έχ τοΰ άδου 
από τοϋ Σαββάτου τών άποκρέω (τό 
Κρηατινό) μέχρι τοΰ Σαββχτου τής 
πεντικοστής (τών Ρουσαλιών) 8τε πα- 
Λίν περιορίζονται είς τόν άδην.
Ο Φεβρουάριος ήτο υπό τήν προστα

σίαν τοΰ Ποσειδώνος.
“Ελαβε τό ονομα τοΰτο έχ τής λέξεως 
Februa ήτις σημαίνει εξαγνισμόν.
Κατ αυτόν ετελοΰντο παρά Ρωμσίοις 
τά μνημόσυνα.
Κατά τόν Φεβρουάριον έν δένδρον μό
νον ανθεί, ή 'Λμυγδαλέα.
"Εδωκαν είς αυτόν οί αρχαίοι τό ζώδιου 
τοϋ ιχθύος διότι δ μήν ούτος είναι δ 
βροχερότερος πάντων.
Οί Κινέζοι μχθηταί διδάσκονται πολύ 
διαφορετικά τών ίδιχών μας
Γράμματα δέν έχουν άλλ’’έχουν σημεία 
διά τώ· δπο.ων έκφράζονται αί διάφο
ροι εννοιχι.
Ή έχπαίδευσις τών Κινέζων διαιρεί
ται εις τέσσερα στάδια.
Εις 
καί 
Είς 
α !

τό α ' μανθάνουν 
νά γράφουν.

ν αναγινωσχουν

τό β * εξηγούν οτι έμαθαν είς τό 
στάδιον

*,* Είς τό γ ’ σπουδάζουσι τήν στιχουργίαν 
καί

*,* Εις τό δ ' τήν έκθεσιν ιδεών
*,* Ό μαθητής ύποχρεοΰται νά μανθάνη 

εν τώ σχολείω τέσιαρα σημεία τής 
γλώσσης του καθ ’έκάστην.

*.* Κινέζος γνωρίζων 8,000 σημεία θεω
ρείται σοφός.
Η έχπαίδευσις τών άρρένων άρχομένη 

από τοΰ πέμπτου έτους λήγει τό 14ον 
Τό άδειν έν τοϊς σχυλε.υ.ς δέν επιτιέ- 
πεται.

, Επίσης απαγορεύεται εις τόν Κινέζον 
μαθητήν νά τ,έχη. νά πήδα ή νά πχί- 
ζη εις τούς δρόμους.
Ο οκνηρός μαθητής κατακλύζεται έπϊ 

βάθρου καί μ: στιγοΰτχι.
Κατά δεκαπενθημερίαν γίνονται εξετά
σεις τών τεχνών ενώπιον τών γονέων. 

. Η ϊκπα'δε.σι τών θηλέων εί-αι πά- 
ρημελημένη διότι άιό -?-ι 10 έτους 
τχ χορασχ απαγορεύεται νά έξέρχων- 
τχι τοΰ οίχου.

. Ο αριθμό; 18 καί ή Α. Μ. δ Βασι- 
λευ; Γεώργιο; δ Λ'.

*.* Άνηγορεύθη Βασιλεύς τήν 18 Μαρ
τίου.

* *

• *
♦
' * 
t

Τήν 18 8βρίου ήλθεν εις 'Αθήνας τό 
έτος 1863 ούτινος οί αριθμοί προστιθέ
μενοι διδουσιν άθροισμα 18-
Όταν άνηγορεύθη Βασιλεύς, διέτρεχε 
τό 18 έτος τής ήλικίας του.
Ήτο ακριβώς ή 18η έβδομάς άπό τάς 
σκηνές τοΰ έν Άθή.αις εμφυλίου πο
λέμου

*,* Έγεννήθη τό 1815 τοΰ δποίου ci α
ριθμοί προστιθέμενοι άποτελοΰσιν ά
θροισμα 18.

%* Ό πατήρ του έγεννήθη τό 1818 δπερ 
συγκροτείται άπό τό 18 γραφόμενον 
δΐς καί τό άθροισμα τών ψηφίων τοϋ 
δποίου αποτε-εί τόν άριθμόν 18.
Ti ωρολόγια λέγεται οτι έφευρέθησαν 
περί τό 1500 έτος.
Λέγεται 8μως έπίσης οτι Κάρολος δ 
Ε' άνελθών τόν Γαλλικόν θρόνον τόν 
Μάι’ον τοϋ 1361 εφόρει ώρολόγιον.

*t* Νάνοι επίσημοι ήσχν δ Μάριος Μάξι- 
μος καί Μάρκος Τούλιος.

*,* Είχον μέγεθος τριών πο'ών. Όταν ά- 
πέθαναν έταριχεύθησαν.
Ό Λίκινος Καλβος ρήτωρ έξοχος,πολ- 
λσκ.ς άγορεύσας κατά Κικέρωνος ήτο 
2 I )2 ποδιών ύψους I
Ό Λούκιος και Μόλων νάνοι 3 1 j2 πο- 
δών ύψους ήταν διάσημοι θεατρικοί ό- 
ποκριταί.

ΠΝΕΥΜΑ

— Ναί, 3λο σ’ εσένα δίνει ή μαμά τό 
περισσότερο, έλεγεν δ Νίκος παρχπονούμε- 
νος πρός τήν άδελφήν του Φιφήν διότι τό 
ψλιτζάνι -ου είχε όλιγώτερον γάλα από τής 
αδελφής του. Καί ή Φιφή :

— “Εννοια σου Νίκο μου, τό βράδυ ποΰ 
θα μας δώση ή μαμά τό μουρουνόλαδο θά 
τής είπώ νά σοΰ βάλη τό πειδ πολύ εσένα I

’Εστάλη ύπό α.ν.τά/ι-μποόμ”*
* · η— Παύλο, σύ έφαγες τό γλυκό; Να μοΰ 

εΐπής τήν άλήθεια.
— Δέν σοΰ τήν λέγω μαμά.
— Γιατί;
— Γιατί θά μοΰ τής βρέξης !

'Εστάλη ύπό «Μή μο» ϋ.τεου»
♦

* *— Τό εμαΟες Κοχορομυαλάκη δτι δ φί-

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Αίνιγμα 6.
"Αν απδ τά ολίγα μου 
“Εν γράμμα άκόμη χάσω

Τότε σεπτήν Βασίλισσαν
Μέ τ’ άλλα μου θά πλάσσω.

«Σιγαλοί αϊγιαλύί»
Αίνιγμα 7.

Είμαι έν σπλάγχνου σου κ' έγώ, 
’Αν μ' απόχεφαλ'σης

"Εν μόριον γραμματικής 
’Αμέσως θ' άπαντήσης.

«'Αθανάσιός Λιχχος»
Γρίφος 8.

ν Γαλαζίαί· 
Αίνιγμα 9.

Μέ λαμβάνεις εις τήν μάχην 
Καί μέ έχεις καύχημά σου

Είς τά δύο τελευταία
Θ’ άναπαύσης τά οστά σου.

ο ΜπουμπονΑΙτα’

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ
— ΙΙαραχαλοΰνται οί χαθυσιεροϋντες τήν 

συνδρομήν των ν’ άποστείλωσιν αύτήν πρός 
τόν διευθυντήν τοΰ «Παιδικού Φύλλου» είς 
’Αθήνας.

— 'Ανατολή. Ή μεγαλειτέρα δεκάλε
πτος ελληνική έφημερίς εβδομαδιαία. (Διευ
θυντής δ συνεργάτης ήμών κ. Ήλ. Οίχονο-

ΜΙΚΡΩΝ

λος σου Κουφιοχεφαλάκης άπέθχνεν είς το 
Νχύπλιον;

— Ψεύμχτα
— Καί πώς τό- ξέρεις;
— Νά τό ξέρω γιατί προχθές είχα γράμ

μα του καί άν συνέβαινε τέτοιο πράγαα θα 
μοΰ τδ έγραφε!

Εστάλη υπό τοΰ «Ήρωϊχον 21»
\ ·• ¥

Θείος καί ανεψιός :
— Ποΰ έχετε φθάσει 'ς τή ζωολογία 

Γιώργο ;
— Είς τό βχσίλειον τών πτηνών.

— Καί ποιό πουλί σ’ άρέσει καλλίτερα;
— Ό γάλλος δ παραγεμισμένος ‘ς τό 

φοΰρνο.
’Εστάλη ύπό «ΟΰρανΙον τάζουν

Τετράγωνον 10.

γ α λ 11
λ U & it

Νά συμπληρωθή ολον τό τετράγωνον 
ούτως ώστε χαθέτως καί δριζοντίως ν’ άνα- 
γινώσχωνται τέσσαρες λέξεις- 

ο Παρθινόπη »

Λύσει; τών έν τώ Λ«ρ φύλλω δνμοσιευ- 
θεισών Ασκήσεων πνεύματος

1) Άχέφολος-κέφαλος 2) Κηρός-ήρως,
3) Γαστήρ-άστήρ. 4; 5 10 3

4 6 8
9 2 7

προοθέσατέ τα καί έχετε δριζοντίως. χαθέ
τως καί διαγωνίως άθροισμα 18. 5) Λέγω- 
έγώ.

μόπουλος. Τήν συνιστώ θερμώς είς τούς 
γονείς τών μικρών μου φίλων.

— Οί έπιθυμοϋντες ν' άντιπροσωπεύσω- 
σιν έν ταΐς έπαρχίαις χαί τώ έξωτεριχώ τό 
«Παιδικόν φύλλον» άπενθυνθήτωσχν πρός 
τήν διευθυνσιν. ’Ανταποκριτής έν Ναυπλίω 
δ κ. Μάνος Κωστύπουλος.



32 ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΦΥΛΛΟΝ 16

Ευχαριστώ άπό καρδίας τούς έργίοθέν- 
τας κατά τόν λήξαντα μήνα ύπέρ το*1 -·ε- 
ριο8·χοϋ κ. κ. Διον. UstfΑπονΙ^ν, Σπνρ. 
Καρβι.ίΐίν, Κ .Άντωτήδην, Κ Γοΰραν, Μιχ. 
Συρΐγον. Γ. Άγγί.Ιου, Χρ. ΓiavronovXov, 
Γ. Λανδράχην, Κ. JV. Οικονόμου. Κ Λιον
ταρήν, Τρνφ. ΚανιΑΧόυον,Ιον, Άθ. Γ. 01- 
χονΟμόπονΧον, Αημ Γιωργιάδην, ί'. Οίκο- 
νομόπου-Ιον, ΣταματοΰΧαν Μανιάτου, Μ. 1. 
ΣιγάΧαν. Χαρ, Λαμπίρην, 7ω Γ. Τσιφτών, 
' Ε'ιίνην Κανακάρη, Λ. ΙΙαπαχατίόπου.Ιον, 
Ίσιδ. Σκ.Ιηρόν, καί Δ. ΠαναγόχουΛον.

Όλους, όλους τούς καλούς μου φίλους 
τους ευχαριστώ διά τον ενθουσιασμόν μέ 
τόν όποιον εδέχθησαν τό πρώτον φύλλον 
καί δ·ά τάς επαινετικά; κρίσεις τω·.

Ελαβον τάς λύσεις σου καί έσημείωσα 
μεταξύ τών διαγωνιζομένων τ'ο όνομά σου 
φίλτατε Άρχ-ιτίΧη Ρουσόπουΐι.

Διά τό ένδιοφέρον σου τό άςιον χιλιων 
φιληαάτων »έ ευχαριστώ άπό καρδίας φίλ
τατε Γ, IV. Σιρούϊι, ώς καί τον αγαπητόν 
Λ Χα.Ιχιόπουλον.

“Αχ! ωχ! χρυσό μου «Παιδικόν» άχ, 
πόσα έχω νά σοϋ γράψω μά άχ ! ώχ 1 μ 
έτρέλλανεν δ πονόδοντος πώ, πώ πώς πονώ. 
“Αχ ! , ώχ !· Γιατί γλυκύ μου “Ανθοη εβο- 
σμον να ύποφέρης τόσον ; Πήγαινε αμέσως, 
μά αμέσως εις τοΰ όδοντοϊατροΰ κ. Όθ. 
Λεύκ'.ζιτς, δδός Έρμου πλησίον τής Κα- 
πνικαρέας καί θά ίδής πόσον γρήγορα θά 
Οεραπευθής. "Αν τοΰ εΐπής μάλιστα 8τι εί
σαι συνδρομητής μου θά σέ τρατάρη και 
γλυκό. Πήγαινε καί γράψε μου. Περιμένω.

Έκ τών τριών ψευδωνύμων σου μοΰ α
ρέσει καλλίτερου τό : ΆοπΙς τοΰ 'νίχ-ι.ί.ίέως 
φίλτατε Ευστάθιε Παπαλουχα. 'Αλλ' άλ
λην φοράν μή ρίπτη; τά γράμματά σου είς 
τήν έξώθυραν τοΰ γραφείου διότι πιθανόν 
νά χαθούν. Αί λύσεις σου όρθαί άλλ' ή λύ- 
σις τοΰ αινίγματος τό όποιον μοϋ έστειλες 
ποία ; Γράψε μου.

“Ελαβα τάς λύσεις σου Μικρί Παιριν. Είς 
τον διαγωνισμόν σέ έσηυείωσσ, τό δέ αί
νιγμά σου θα τό δημοσιεύσω μέ τήν σει
ράν του.

Τά ξεπαγιάσματα και ή χιονίστρες είναι 
δώρα τοΰ χειμώνος μικρά μου Γα.ίανό.Ιιυ- 

xoc σημαία. Εις τό φ’ρμακείον 8μως τοϋ 
κ. Στεφ. Λεοντίδου, πλησίον είς τό σπήτι 
σου ευρίσκεις φάρμακον αλάνθαστο». Δοκί- 
μ ίσε χτί γοαψε μου.

“Αχ ! αύτός δ διανουεύς πταίει, αγαπητέ 
μου Φαίδων ΧαΛκοχονδϋΛη διά τήν βραδύ
τητα τής διβμομής Δ'ά τάς ένεργείας σου 
σέ ευχαριστώ άπό βάθου: καρδίας.

"Αλλο ψευδώ· υμον, άλλο φίλτοται Ε 
,ίίνη καί Τού.ία Αραβαντινοΰ διότι τό Γβ- 
.ΙανόΑιυχοΐ Σημαία ώς βλέπετε τό έχει 
άλλη φίλη μου. Ό υπέρ έμοΰ ενθουσια
σμός σας μέ κάμνε- νά σϊς λατρεύω.

Σέ εύχαριστώ Άραπάχο μου διά τούς ε
παίνους σου και θά δημοσιεύσω τό αίνγμά 
σου καίτό έν «πνεύμα μικρών» διότι τό άλλο 
έχει δημοσιευθή είς άλλο περιοδικόν. Ή 
φράσις σου εις τόν διαγωνισμόν είναι αρ
κετά επιτυχής.

Ώραϊον τό αίνιγμά σου κα! θά δημο- 
σιευθή φίλτατε “Αρη άλλά τό πραγματικόν 
σου δ·Όμα ποιον ;

Στείλε μου έάν έχης κανένα γρίφον Α
τρόμητε ίΛΛην καί θά δημοσιευθή. Τό ψευ
δώνυμόν σου ώραϊον.

Καλόν τό ψευδώνυμόν σου ΆνεμοσιρόβιΛι. 
Τά αινίγματα σου θά δημοσιευθώσι μέ τήν 
σειράν των.

Έάν δέν ευρίσκετε Ελληνικά χαρτονο
μίσματα, δύνασθε ν' άποστείλητε τήν συν
δρομήν σας καί εις Γαλλ. γραμματόσημα 
φίλε κ- ΔημητρόπονΧι

Φιλτάτη Σπίθα έλαβα τό γραμματάκι σου 
άλλ’ ενεκεν πληθώρας ΰλης θά σο! απαν
τήσω είς τό επόμενον. Τά αΐνίγματά σου 
κλπ. θά δημοσιευθώσι μέ τήν σειράν των.

Και τάς ίδικάς σας λύσεις τάς έλαβον α
γαπητοί Πέτρε Κοχονδύνη χαί Φρΐ(ι Βα· 
ΛασσόπονΛε.

Σέ ευχαριστώ αγαπητέ Κορυόα.ίέ διά τάς 
ευμενείς κρίσεις σου κ' ευχαρίστως θ' αλ
ληλογραφώ μαζή σου Τά αΐνίγματά σου μέ 
τήν σειράν των.

Είς οσα γραμματάκία έλαβον μετά τήν 25 
Ίκνουαρίου θα απαντήσω εις τό επόμενον. 
ΤοΰτΟ ποδς ήσυχίαν τών μικρών φίλων 
μου οί όποιοι θ' αναμένουν άπάντησιν ε'ις 
τάς έπιστολάς των.


