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ΤΗΣ ΣΤΙΓΜΗΣ
MIA ΕΙΚΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Γύρω γύρω 'ότή γωνιά τους 
Τρία τέιίιίαρα παιδάκια 
Άκουγαν καί ιϊ Γιαγιά τους 
'Ελεγε καί καΟτανάκια 
Έψηνε εις τή φωτιά.
Έλεγε πώς δν’άάτέρι, 
Σάν άπόψε τέτοια ώρα
Εις τής Βηθλεέμ τά μέρη 
Έκαμε χρνάή τή χώρα 
Σάν θεοτική ματιά-

ΕΙς τόν κόιίμο δέν έφάνη 
Τέτοιο άστρ' ώς τώρ' άκόμα. 
Χρυάα δλ’ άκόμα κάνει 
Τά λιθάρια καί τό χώμα. 
Λέει όλος ύ λαός·
Σάν ουράνιο περιάτέρι 
Έκατέδηκε κ' έοτήθη 
Σέ φτωχή Οπηληά τ' άότέρι. 
Κ’ έδειξε πώς έγεννήθη. 
'Εκεί μέθα ό Θεός.

Στή φτωχΛ τπηλιια εκείνη 
Πάντα άκαρπο λιθάρι. 
Άμετροι χιονάτοι Kpivot 
Έφτερώόανε μέ χάρι 
Καί περίοια εύωδιά- 
Σέ πρωτάκουστα τραγούδια 
Έξαφνίάτ' ή Οικουμένη. 
Π' άναρίθμητ* Αγγελούδια 
Τοΰ λαοΰ τήν πεθαμένη, 
’Αναστήσανε καρδιά.

.Όσα λές καλά κι’ ωραία, 
Είπ’ ό Πέτρος· μά Γιαγιά μου. 
Τ’ Οΰρανοΰ τόν Βασιλέα.
Δέν πιστεύει ή καρδιά μου 
Πώς χωράει μιά σπηλιιά.·

ΕΠΙ ΤΗι Α ΤΟΎ
Τής τρελλής πρωτοχρονιάς
Τή χαρά, τά κάλλη
Σάν περνάτε γελαστά 
Μέ χαρά μεγάλη.
Μην ξεχύνετε παιδιά
Τό φτωχό παιδάκι
Όπου κλαίει τ' ορφανό
Γιά σταλιά ψωμάκι.

·Ε>

Κ' ή Γιαγιά τοΰ απαντάει. 
Σάν μέ κάποια περιφάνια:,
• Ό Θεός παντού χωράει 
Κι' όλα γίνονται ουράνια
Σ' τ' Ούρανοϋ τόν Βασιληά.· 

’S-
ΚΙ'ό Κωστάκης τή ρωτάει:
• Όταν ήτανε παιδάκι
• Ήθελε γλυκά νά φάιι
Κι’ έκλαιγε σάν τόν Γιαννάκη
Τό δικό μας ό Χριστός ;· 
Εις τόν έγγονό της λέει.
Ή Γιαγιά σάν κακιομένη 
Ούτε τρώει, ούτε κλαίει. 
Καί τόν κόσμ' όλο χορταίνει 
Σάν Θεός θαυματουργός.

-S-
Καί ή έκκλησιά σημαίνει . . . 
Κάνει κρύο, πέφτει χιόνι, 
'Αλλά ό Χριστός ζεσταίνει 
Τό παιδί πού μεγαλώνέι 
Εις τή χάρι Του πιστό. 
Μέ τά γιορτινά ρουχάκια 
Εις τήν έκκλησιά πηγαίνουν 
Ή Γιαγιά μέ τά παιδάκια 
Καί τόν νοΰ τους αύγαταίνουν 
Άντικρύ εις τό Χριστό.

■S-
Είς τό Οπητι τους γυρίζουν . . . 
Τό τραπέζι τους γιομάτο 
Μέ χαρά τούς άντικρύζουν 
'Από πάνω έως κάτω 
'Από χίλια δυό καλά.
•Μπά I γιά δές τε τι μάς έχει 
• Ό Χριότούλης μας σταλμένα ! ■ 
Είπεν ή Γιαγιά καί τρέχει 
Σ’ τό τραπέζι τό καθένα.
Τρώει, πίνει καί γελά I

Π. Σ. Συνοδινοε

ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ
Κι’ άπ' τά τόσα σας καλά 
Τόν περίσσιο πλούτο 
Αόστε μ' άνοικτή καρδιά, 
Δοότε καί σέ τούτο, 
Όποιος δίνει σέ φτωχό 
Τόν θεό δανείζει 
Κι' ύ Θεός τά δανεικά 
Τρίδιπλα γυρίζεί I

Νικοε

3

(Συνίχιια)
— Πώς ; καί σύ βδώ ;
— Ναί. Κατά τήν τελευταίαν μά

χην δειλιάσας έγχατέλειπχ τάς τάζεις 
μου καί μετίβην εις τόν εχθρόν, εις τόν 
όποιον έπρόδωσα την πατρίδα, διά νά 
κερδίσω την ζωήν.

— Άθλιε, έψιθύρισεν δ στρατιώτης, 
έγεινες λοιπόν προδότης τής πατρίδος 
σου διά νά κερδίσης τήν ζωήν σου ;

— Καί πάλιν δέν τό κατόρθωσα, 
διότι άφοΰ οΐ έχθροί μοΰ έκλεψαν τό 
μυστικόν μου μέ ίφόνευσαν και τώρα 
εύρίσκομαι έδώ εις αυτά τά φρικτά βα
σανιστήρια, παλαιέ μου φίλε.

— Καί τολμάς ακόμη νά ζητής οί
κτον καί ελβος; διέκοψεν δ στρατιώτης.

— Όχι, όχι I Γνωρίζω πόσον μίγα 
έγκλημα διέπραζα καί εύρίσκω ότι ή 
ποινή εις τήν δποίαν μέ κατεδίκασαν 
νά καίωμαι ημέραν καί νύκτα μέσα εις 
αυτήν τήν πυράν, είναι πολύ ίλαφρά 
διά τό έγκλημά μου. Σέ παρακαλώ 
μόνον, παλαιέ μου συστρατιώτα, όταν 
έζέλθης εις τόν επάνω κόσμον νά είπης 
πρός όλους μέ τήν πλέον δυνατήν φω
νήν, ότι δέν ύπάρχει μεγαλείτερον κα 
κούργημα άπό τήν προδοσίαν τής πα
τρίδος. Είπέ εις τόν λαόν, ότι μετά 
τόν θάνατόν του δ προδότης έχει νά 
ύποστή τάς φρικωδεστέρας σωματικάς 
βασάνους καί τάς μεγαλειτέρας τύψεις 
τής συνειδήσεως. Τό ίδικόν μου μαρ
τύριο·/, τό όποιον ύφίσταμαε χωρίς νά 
έχω έλπίδα ότι μίαν ημέραν θά έξα- 
γνισθώ, είναι άνώτερον πάσης περιγρα
φής. Εις κάθε στιγμήν διέρχονται ενώ
πιον μου τά φαντάσματα καί αί σκιχί 
τών φονευθέντων έκ τής προδοσίας συ
στρατιωτών μου καί ρίπτουσι φοβεράν 
κατάραν κατ ' ίμοΰ καί τής οικογένειας 
μου' άπό τόν τάφον εις τόν δποϊον μέ 
έθαψαν, δέν έβλάστησαν ουδέ χλόη ουδέ 
λουλούδια και δέν έκάθησε πλησίον του 
πουλάκι τ ’ ούρανοϋ νά μέ νανουρίση 
εις τόν βαθύν ύπνον μου. Οί συγγενείς

ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΦΥΛΛΟΝ

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΑΚΚΟΥΛΙ ΜΟΥ
καί οΐ φίλοι μου μέ έμίσησαν καί κα
νείς δέν ήλθε νά βοέζη μ ’ έν δάκρυον 
θερμόν τό χώμα τοΰ μνήματός μου1 τά 
τέκνα μου περιφρονημένα άπό τόν κό
σμον έφυγαν άπό τήν πατρίδα των μα
κράν εις άλλον τόπον διά νά ζητήσωσι 
τήν τύχην των καί τό ζύλον τοΰ Σταυ
ρού τόν δποϊον είχαν βάλει οΐ νεκροθά- 
πται εις τόν τάφον μου έσάπισεν κ' ε
κείνο άπό τό σώμα μου καί έπεσε θρέμ
ματα εις τό χώμα. Ώ I δέν ύπάρχει 
μεγαλείτερον έγκλημα τής προδοσίας 
τής πατρίδος ! Όταν ε’δον πρωτήτερα 
τήν σημαίαν μας,τήν δποίαν παρέδωκα 
άνάνδρως εις τούς εχθρούς,νά περιτυλίσ- 
σει τόν άνδρεϊον συστρατιώτην μου δ ό
ποιος άνήλθεν εις τούς ουρανούς διότι έ- 
πολέμησεν ύπέρ τής σημαίας τής πα
τρίδος, έτριζαν τά κόκκαλά μου, οΐ οφ
θαλμοί μου έτυφλώθησαν, αί τρίχες 
τής κεφαλής μου άνυψώθησαν,ή γλώσ
σα μου έδέθη, τά γόνατά μου έμειναν 
αλύγιστα καί δέν ήδυνήθην νά γονα
τίσω, νά τήν έναγκαλισθώ νά τήν φι
λήσω καί νά ζητήσω συγχώρησιν. Ώ ! 
πόσον φριχτόν έγκλημα είναι ή προδο
σία τής πατρίδος !

—Είσαι άζιος μεγαλειτέρων άκόμη 
βασάνων άθλιε, διέκοψεν δ στρατιώτης 
καί άντιπαρήλθε.

— Καί τώρα στρατιώτά μου εις ποιον 
διαμέρισμα ζητείτε νά ύπάγωμεν;ήρώ- 
τησεν δ ύπασπιστής. Πλησίον τής 
στοάς ταύτης εύρίσκεται ή τών ψευδο- 
μαρτύρων, εκείνων δηλ. οΐτινες δρκιζό- 
μενοι ίπιθέτουσιν έπί τοΰ ιερού Ευαγ
γελίου τήν χεΐρα καί άντί κατόπιν νά 
δμολογήσωσιν τήν άλήθειαν καταθέ- 
τουσι ψεύδη.

— Είμαι περίεργος νά ϊδω τό είδος 
τής τιμωρίας αυτών καί άν μοΰ τό επι
τρέπετε νά έρωτήσω τινά έζ αυτών.

—Μάλιστα ! Άς άνοιχθή πύλη 
τής στοάς αυτής !

Έχ τοΰ Γαλλιχοΰ (άχολονδεϊ)
Γ. ΕϊΘϊβοτλοε
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Έξω χαλά ό κόσμος άπό τό 
κακό. Φυσά β ,ρηάς όρμητικός 
καϊ ξεριζώνει δένδρα ύφηλά σ' 
τό πέρασμά τον. ποΰ μ’ ένα 
βαθύ καϊ πικρό βόγγο πέφτουν 
τσακισμένα κάτω νά πεθάνουνε.

Μέσα σ' αύτή τή φοβερή ά 
νεμοζάλη χαϊ τό κακό, ακούον
ται άπό μακρυά, άπό τη Βηθλεέμ 
καϊ τή Ραμά, Λ δυστυχισμέναις 
μανούλες ποΰ ξεσχίζουν τό πρό
σωπό τους άπό τό κακό καϊ κτυ- 
ποϋν τά στήθη τους άπό τόν 
πόνο γιά τήν άδικη σφαγή τών 
παιδιών των ποΰ διέταξεν ό Ή 
μώδης ό Βασιλεύς.Δέκα τέσσαοες 
χιλιάδες σφάζουν καϊ δέκα τέσ 
σάρες χιλιάδες μητέραις κλαΐνε, 
θρηνούν καϊ κόβονται.

Μόνον μιά μητέρα Α Παναγία 
Παρθένος, κρατεί σφιγκτά στήν 
αγκαλιά της τό παιδάκι της τόν 
Χριστό καϊ μέ συντροφιά τόν Ίω- 
σή$ φεύγει άπό τήν Ίουδιιία 
μακρυά, πολύ μακρυά γιά άλ
λον τόπο μακρυνό ποΰ νά μη 
φθάνη ώς έκεϊτό φοβερό μαχαίρι.

Γυρίζουν δάση, άπάτητα βου
νά γιά νά πάνε 'στήν Αίγυπτο, 
μά γρήγορα τούς προφθάνειΛ 
κούρασις καϊ Α νύχτα. Μπαίνουν 
σ' Βνα σπήλαιο τοΰ δάσους γιά 
νά περάσουν τή φοβερή έκείνη 
βραδειά καϊ νά ξαναρχίσουν τήν 
άλλη μέρα τό δρόμο τους, εύτυ 
χεϊς γιατί έγλύττωσαν άπό τό 
μαχαίρι τοϋ Ηρώδη, δταν ' βλέ
πουν δτι έπισαν 'στά χέρια δ< ό 
τρομερών ληστών τοΰ Ζησμά 
καϊ τοΰ Δεσμά!

Άγριοι καϊ οί δύω. μελαφοϊ. 
ώς έκεΐ έπάνω, θηρία άληθινά 
είς τήν φυχή. τό φόβητρο τοΰ τό 
που, σταματούν τήν Παναγία καϊ 
τόν Ιωσήφ καϊ άρπάζοντες τό μι
κρό άπό τήν άγιασμένην αγκα
λιά τής Παναγίας τής μητέρας

του,γυρεύουν χρήματα κοσμή
ματα. δτι κι’ άν έχουν.

Γονατισμένη Α Παναγία έμ- 
π' ός είς τούς δύω κακούργους 
μέ δάκρυα 'σιά μάτια καϊ πόνο 
'στην φυχή. σκυφτός ό ’Ιωσήφ 
μπροστά στά δύω έν.εϊνα τέοατα, 
καϊ οί δύω κλαΐνε καϊ παρακα- 
λοΰνε τούς ανθρώπους νά μή 
σκοτώσουν τό μικρό παιδάκι, τόν 
μεγάλο Θεό. ("Ice εικόνα σε>. 195 
-196).

— Τόσα δώρα καϊ χαρίσματα 
ποΰ έφεραν οί μάγοι Βασιληάδες 
δταν έγενήθη τό μωρό τί τά έ- 
κάματε ; Ποΰ τά έκρύφατε: Έλα 
καϊ γρήγορα γιατϊ άν δέν τό μαρ
τυρήσετε σάς περιμένουν φοβερά 
βασανιστήρια,έφώναξεν ό άγριος 
Ζησμάς κρατών τόν Χριστόν στά 
χονδρά καϊ μαλλιαρά χέρια του, 
έτοιμος νά τοΰ κτυπήσμ τό κε
φάλι είς τούς βράχους η νά τό 
χωρίση άπό τό σώμα του μέ μιά 
καλή μαχαιριά.

— "Οτι καϊ άν είχαμε τά έχα- 
ρίσαμεν είς τούς πτωχούς δταν 
έφύγαμε, διέκοφεν ή Παναγία, 
ποΰ άμα είδε τό παιδί της τό 
Χριστό είς τά χέρια τοΰ άγριου 
ληστοΰ ποΰ ήταν έτοιμος νά τό 
φονεύσηάρχησε νά κ-υπάτάστή
θη της. νά κόβη τά ιάγουλάτης.

- Σταμάτα βρέ Ζησμά,διέκοφε 
τόν σύντροφόν του ό Δεσμάς ποΰ 
μέ σταυρωμένα τά χέρια έβλεπε 
τούς θρήνους τής Ιΐαναγίας καϊ 
έννοιωΟε μέσα στά άγρια στήθη 
του νά ξαναγεννιέται γιά μιά 
στιγμή εύσπλαγχνική Α φυχή 
του Σταμάτα, καϊ πληρώνω έγώ 
γιά τό κεφάλι τοΰ μικρού.

Καϊ έβγαλε άπό τό πουγγί του 
έν δηνάριον δηλαδή τριάκοντα 
χρυσά νομίσματα καϊ έπλήρωσε 
είς τόν σύντροφό ιου τό κεφάλι 
τοΰ Χριστού!

Ό Ζησμάς έδέχθη, ό Χριστός 
έσώθη!

Φεύγει ό Ζησμάς, άφοΰ έπήρε 
τά τριάντα χρυσά νομίσματα.καϊ 
ό Δεσμάς κρατώντας είς τήν άγ 
καλιά του τό παιδάκι, τό όποιον 
έτρεμεν άπό τό κρύο τό ταλαί 
πώρο, λέγει είς τήν Παναγία 
καϊτόν'Ιωσήφ πού είχαν άγκαλια 
σμένα κ'έφιλοΰσαν τά πόδια του:

— Ελάτε μέοα είς τή σκυλιά 
μου, καλοί μου άνθρπποι, νά 
Ιάτε δτι'βρεθή. νά περάσετε τή 
βραδειά σας άπόφε καϊ αύριο 
ποωϊ πρωί άρχηνάτε πάλι τό τα- 
ξεΐδι σας.

Ή Παναγία καϊ ό Ιωσήφ άφοΰ 
έπέρασαν τό βράδυ μέσα είς τό 
σπήλαιον τοΰ Δεσμά, τήν άλλη 
Αμέρα εύχαρίστησαν τόν λμστήν 
καϊ άνεχώρησαν είς Αίγυπτον

ΠΑΛΑΙΟΝ KAI NEON
Σκηνή έπαναΛαμβανομί τη τί μεσονΰ- 

χτιοτ της 8 i Δτχεμβρίου τχάστου «“τους
ΠΡΟΣΩΠΑ.

ΕΓΩ.τό 1896, και τό 1897-
ΕΓΩ. iMoroc χαι μοτοΑογΆν π-Πς 6α τα 

καταφέρω ανριοτ μι rove μποταμάίιτ,) 
Μήπως είναι όλίγοι οί ά—αιτηται ! , . . Ή υπη
ρέτρια, ό διανομευ; του «Παιδικού φύλλου· ό 
επιστάτης τοϋ σχολείου, οί πλανόδιοι μουσικοί, 
οί όποιοι Οά έλθουν νά παίξουν διά τό νέον Ετος 
χαι τόσοι άλλοι. "Ωχ ! Τί μαρτύρων 6ιέ μου !

'Ακούεται θόρυβος είς τήν θύραν.
ΕΓΩ. 'Εμπρός I

Παρουσιάζονται τά έτη 1896 καί 1897.
ΕΓΩ. Ποιος είναι ;
1896 καί 1897 (ταϋτοχρύνως). Έγώ.
ΕΓΩ Ήννόησα, άλλά δέν δύναμαι νά σάς δε

χθώ άμφότερα συγχρόνως.
1896. Αυτά λέγω χ' ίγώ εί; τό διάδοχόν μου, 

άλλ' αύτό εννοεί" να προηγηθή έμοΰ, μ ή συλλο- 
γιζόμενον, δτι μετ’ ολίγον θ' άπέλΟω διά παντός.

ΕΓΩ. “Εχεις δίκαιον είσε/Ειε, σύ, πρώτον.
1897. Άλλά πώς, κύριε, δέν συλλογίζεσαι, δτε 

μετά τοΰ προχατόχου μου συνέζησες 366 ολας 
ήμερα?χαι άλλας τόσας νύχτας, ενώ έγώ φλέγο
μαι Ετι ύπό τής έπιβνμίας νά σέ γνωρίσω ;

Μετά τριάντα τρία χρόνια άπό 
τήν έποχή αύτή σταυρώνεται ό 
Χριστός είς τόν Γολγοθά καϊ μα
ζή μέ Αύτόν σταυρόνωνται καϊ 
δύω λησταϊ, ένας άπό τό δεξιό 
καϊ άλλος άπό τό αριστερό μέρος 
τοΰ Σταυρού Του. Ό αριστερά 
σταυρωθείς ποΰ έβλεπε τόν Χρι
στό νά πεθαίνη έν μέσω δύο λη
στών καϊ έλεγε :

— «Άν Ασαι σύ Θεός κατάβα 
άπό τόν Σταυρό καϊ σώσε καϊ Α- 
μάς,» Ατο.ό Ζησμάς. Ο δέ έκ δε 
ξιών ό όποιος έλεγε:

— «Μνήσθητι μου, Κύριε,δταν 
έλθης έν τή Βασιλεία σου» καϊ 
είς τόν όποιον ό Χριστός είπε : 
— «Σήμερον μετ' έμοΰ ' ά ησαι 
είς τόν Παράδεισον», ήτο ό Δε
σμάς.

NlKOX Α. ΚοΤΕΕΛΟΠΟΥΛΟΧ

ΕΓΩ “Εχεις δίκαιον- ε’σελΟε, σύ, πρώτον.
1896. Άλλά δέν είναι αχαριστία, μετά 365 

ήμερων, 23 ωρών κα'ι 55 πρώτων λεπτών συμ- 
6ίωσιν. νά μέ πετάξη; ώς ράχος άχρηστον προτού 
ακόμη έχπνεύσω ; Καί τί κακόν σοΰ έ'χαμα ;

ΕΓΩ. (Κατ’ έμαντόν). Πράγματι- τί κακόν 
μοι συνέβη χατά τό 1896 ; Μήπως δέν ζώ : 
Αύτό άρχει-. «Όλα λησμονοΰνται δταν είναι πε
ραστικά-. ώστε τό παρελβόν Εχει δίκαιον.

1897 (διακόπτου μεΙ. Τί σκέπτεσαι; άφοΰ 
δέν ενθυμείσαι τά χαχά. διά τά όποια μέχρι τής 
στιγμής ταύτης παρεπονείσο, επιτρέπεις εις ιμε 
νά έρωτήσω κάτι ;

ΕΓΩ. Ευχαρίστως.
1897. (πρός τό 1893). Ήρώτησες τόν χύ 

ριον ·τί κακόν τώ έπροξένησες κατά τήν βασι
λείαν σου»; δέν μάς λέγεις, τοΰ λόγου σου, τ· 
χαλόν τοΰ Εκαμες ;

1896. (Στενοχωρηθέν). Έγώ ; . . . Είναι 
άληΟές ότι ύπήρξα δίσεκτον... (πρός τό 1897J. 
Άλλά συ τί φέρεις πρός αύτόν ;

1897 (Μετά θάρρους). Τήν ίλπίβ*'
εγω (Μή άπελπιόθείς . .. νά ίλπίζω 

πάντοτε). Καλώ; είπες! Εϊσελό·- ή περί τοΰ 
μέΛΛοττοτ ελπίς είναι τό μόνον βάλσαμον χατά 
τοΰ παριΛθιίττος Καλώς ηλΒες έλπιδοφόρον 1897. 

ΐΩ. Π ΧΕΥΪΛΝβΟΠΟΥΛΟΧ
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ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΙΟΝΑ
Εύρισκόμτθκ «ς τάς παραμονές τοΰ 

νέου έτους τις Πχρισίους. Τό χιόνι έχει 
παγώσει έξω, και δέν βλέπεις εις τούς 
δρόμους παρά τούς άνθρώπους οΐ όποιοι 
έχουν άπόλυτον άνάγκη» νά εξέλθουν. 
Μόνον μιά κυρία πολύ πλούσια, καθώς 
έφαίνετο άπό τήν ένδύμασίαν της, 
άψηφσϋσκ τό ψύχος και τήν χιόνα ΐξήλ- 
9ε μετά τής μικράς κόρης της τήν 7ην 
πρωινήν ώραν.

— Ώ! τι κρύο κάμνει, Θεέ μου, τί 
κρύο 1 ’Άς έπιστρέψωμεν, καλή μου 
μαμά, σάς παρακαλώ, έλεγεν ή μι
κρά κόρη εις τήν μητέρα της·

— Ά, όχι, διέκοψεν ή κυρία Λοράν, 
παρατήρησον πέριξ σου τούς έργάτας 
οΐ όποιοι πηγαίνουν εις τάς εργασίας 
των. Δέν έχουν, όπως σύ, θερμά έν- 
ούματα, καί όμως προχωρούν τόσον ευ
χαριστημένοι- άς τούς μιμηθώμεν.

— Μά, μαμά, δέν είναι τό ίδιο 
πράγμα- αυτοί είναι συνετισμένοι καί 
έπειτα πρέπει νά έργασθοϋν διά νά 
ζήσουν, ενώ ημείς ήδυνάμεθα νά μεί- 
νωμεν εις τό θερμό σαλονάκι μας.

— Λησμονείς λοιπόν, καλή μου Ρό
ζα, ότι ή μάμη σου ητο πολύ άσθε- 
νής χθές καί δτι ύπεσχέθην νά σέ οδη
γήσω σήμερον πλησίον της;Έλα μή φο- 
βήσαι καί άς κουώση ολίγον ή μύτη σου.

— Μά νομίζεις, μαμά, οτι κρυόνει 
μόνον ή μύτη μου; Τά πόδια μου έμού- 
διασαν, τά χέρια μου είναι παγωμένα.

— Τίποτε, τίποτε, μικρά μου Ρό
ζα- πρέπει νά ύπάγωμεν εις τής μα
μής σου.

Καί έβάδιζεν ή κυρία Λοραν, χωρίς 
νά φαίνεται δτι προσέχει εις τούς στε
ναγμούς καί τά παράπονα τής Ρόζας.

Τοιουτοτρόπως ή μικρά καταγινο- 
μένη νά πείσγι τήν μητέρα της νά έπι- 
στρέψωσι, δέν ε’χε προσέξει μιάν κόρην 
δεκαπέντε έτών, ώχραν, άδύνατον, έν- 
δεδυμένην μέ εν τσίτι νον φόρεμα, καί 
μ’ ένα μάλλινο σαλάχι, ή όποια τάς 
ήκολούθει άπό ενός τετάρτου καί ή ό

ποια εκράτει μέγα κάνιστρον γεμάτο 
άσπρόρρουχα καί έχώλαινε τόν ένα πόδα.

Δέν παρήλΟε πολλή ώρα καί τό χωλό 
ποδάρι έσταμάτησε, μετ’ολίγον δέ 
εις μίαν στενωπόν ή ατυχής έπεσε λι
πόθυμος εις τήν χιόνα. (*Ιοε σελ. 192)

Εις τάς φοβεράς κραυγές της έσπευ- 
σεν ή κυρία Λοράν καί ή κόρη της, ή 
όποια ίδούσα τήν κατάστασιν τής δυ
στυχούς, ερριψεν άμέοως τό μανσόν 
άπό τάς δήθεν παγωμένα; χεΐοάς της, 
διά νά βοηθήση τήν πτωχήν. Πλήν ά- 
λοίμονον I Ήτο άνωφελές, διότι ή χω- 
λή κνήμη τής έργάτιδος ε’χε θραυσθή !

Βοηθουμένη άπό ένα εύσπλαγχνον 
διαβάτην ή κ. Λοράν κατώρθωσε νά 
τήν φέρη εις τό πλησιέστερον φαρμα- 
κεΐον, άλλ’ ό φαρμακοποιός μόλις ε’δε 
τό τραύμά της άνέκραξεν :

— Όδηγήσατέ την κατ ’ εύθεϊαν είς 
τό νοσοκομεϊον ή κνήμη έχει Οραυσθή.

— Ώ ! Θεέ μου! έκραύγασεν ή δύσ
μοιρος κόρη, δέν έπίστευον δτι θά μέ 
εΰρισκε τόσω μεγάλη συμφορά.

— Λάβε θάρρος, κόρη μου, ειπεν ή 
κυρία Λοράν, καί ελπίζω δτι εντός ολί
γων ήμερων θά ε’σθε θεραπευμένη.

— ’Εντός ολίγων ήμερων ; έπανέ- 
λαβεν ή πληγωμένη μετ’ απελπισίας, 
άλλ’ εις τό διάστημα αυτό τί θ’ άπο- 
γείνουν τά δύω μικρά άδελφάκια μου ;

Ώ ! καλλίτερον ν’ άποθάνω παρά 
νά τά ΐδω νά στερηθούν τό ψωμί.

— Μαμά, έφώναξεν ή Ρόζα, τής ό
ποιας ή καρδιά έρράγισε, δός εις τήν 
πτωχήν αυτήν τά χρήματα τά όποια 
έπήρες διά ν ’ άγοράσιρς τά δώρα μου 
καί άς τρέξωμεν είς άναζήτησιν ιατρού.

— Μά πώς δέν κρυόνεις τώρα πλέον; 
ήρώτησεν μετ ’ ειρωνείας ή κ. Λοράν.

Η Ρόζα έκοκκίνησεν καί χωρίς ν 
άπαντήστ; είς τήν .μητέρα της άφαιρεί' 
τό έπανωφόριόν της καί τό δίδει είς 
τήν πτωχήν έργάτιδα.

—Εύγε, εύγε, άνέκραξεν ή κ. Λο
ράν, τώρα σ' άγαπώ Ρόζα μου, Οταν 

βλέπω 8τι φροντίζεις περισσότερον διά 
τούς δυστυχείς παρά διάτόν εαυτόν σου.

Χάρις είς τάς περιποιήσεις τής κ. 
Λοράν καί τής Ρόζας ή πληγωμένη 
μετ’ ολίγον έγινε καλά καί τά άδελ
φάκια της δέν άπέθανον τής πείνης.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ
Ό άγιος Βασίλειος έγεννήθη είς 

τήν Καισάρειαν τής Καππαδοκίας τό 
326, κατ’άλλους δέ τό 328 η 329.

Ό πατήρ του ώνομάζετο Βασί
λειος καί ή μήτηρ του Έμμέλιια.

/, Έσπούδασεν εις τήν Αντιόχειαν 
καί τήν Κωνσταντινούπολή ύπό τόν 
περίφημον Λιβάνιον.

,*, Κατόπιν ήλθεν είς ’Αθήνας, όπου

ΕΒΔΟΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
’Από τοΰ παρόντος τεΰχυυς άρχεται διαγωνισμός irgog λΰσιν τών καθ’άπαν 

τό Ιτος 1897 όημοβιευθηβομενων εν τώ φΰλλω « 'Ασκήσεων πνεύματος*.
Αί λύσεις πρέπει νά στέλωνται εντός τοΰ πρώ

τον είκοσαηιιέρου τοΰ μηνάς.
Νά φέρωσι τόν άοιβμόν της άσκήσεως είς ην 

άναφέρονται καί να γραφωνται επί χ ω ρ ιστόν 
φύλλου χάρτου,

Νά σημειοΰτα: έπ’ αυτών ό τόπος της διαμο
νής. ή χρονολογία, το αληθές ίνομα και τό ψευ
δώνυμον τον στέλεοντος.

Διά νά τύχη τις τοΰ ά βοαβείου πρέπει άφεύ- 
κτως νά λύση τάς ήμισείας ασκήσεις έκ τών δη- 
μοσιευθησομένων.

Τά ονόματα τών λυτών θά δημοσιευ&ώσιν εν τελεί μιτά τών Αποτελε
σμάτων τοΰ διαγωνισμόν, tig δν όεν όΰνανται νά λάβωσι μέρος οί μή πληρώ- 
οαντις την συνδρομήν των όιάτό νέον έτος 1897 μέχρι τ^ς 20 τρ. μηνάς.

ΟΓΔΟΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Τό « Παιδικόν φύλλου» προκηρύσσει μτταξύ τών συνδρομητών αύτοΰ τόν 

έξζς διαγωνισμόν προς ούνθεσιν «Πνεύματος μικρών» καθ’δλυν τό 1897.
ά) Είς τόν διαγωνισμόν δύνανται νά λάβωσ1 

μέρος 5σοι πληρώσ··σι τήν συνδρομήν των.
6' ) Τά ικρων, δέον νά γράφωνται

νά ήναι πρωτότυπα.
όποιου ηβελον δημο- 

αιι περισσότερα πνεύ

Τό δυστύχημα τής έργάτιδος έγινε 
μάθημα είς τήν Ρόζαν ή όποια άπό 
τής ήμέρας εκείνης δέν παραλείπει νά 
έπισκέπτηται τούς πονοϋντας καί νά 
εγκαρδιώνει τούς πάσχοντας.
(κατά τό Γαλλικόν) ΒΕΛΙΟ ΚοΤΣΕΛΟΠΟΥΛΟΧ

ΓΝΩΣΕΙΣ
έγνωρίσθη μέ τόν Γρηγόοιον Ναζιανζινόν.

. Περιηγηθη είτα τήν Συρίαν, 
Αίγυπτον καί Λιβύην, έπιστρέψας δέ 
συνέστησε τάγμα μοναστικού βίου είς 
τήν επαρχίαν τού Πόντου.

,", Τό έτος 370 έγινε αρχιεπίσκοπος.
,* ’Απίθανε τήν Ιην ’Ιανουάριου 

379 έξησθενημένος άπό τάς σκληρα
γωγίας τοΰ μοναστικού βίου.

Πρώτον βραβείου θά λάίη ό έχων τάς πε- 
ρισσοτέρας λύσεις· είς τούτον θά δίδωται δωρεάν 
επί ον έτος τό περιοδικόν, πρός δέ βά δημοσιευθή 
καί ή είκων αυτού εν τώ ,Παιδικώ φύλλω,.

Δεύτερον βραβυϊον θάλάβωσι δύο οϊ μετά 
τόν πρώτον ίχοντες τάς περισσοτέρας λύσεις. Είς 
τούτους βά δίδωται δωρεάν επί Sv έτος τό ψύλ
λον.

Επαίνου θά τύχωσι πάντες οϊ Ιχοντες λύ
σεις περισσοτέρας τοΰ ήμίσεως τών λύσεων, ας εϊ- 
χεν ό πρώτος.

ματα μικρών θά τύχη τοΰ βραβείου.
δ' ) Τ ’ αποτελέσματα θά δημοσιευθώσιν είς τό 

ψύλλον τοΰ 'Ιανουάριου τού έπομένου έτους.
ε' ) Ό βραβευθησόμενος θά λάβη ώ; γέρας τάς 

εικόνας δυω ηρώων τής Έλλ. έπαναστάσεως είς 
μέγα σχήμαΕΠΙΑΕΙΞΗΤΕ ΚΑΙ ΕΙΣ ΑΔΑΟΥΣ ΤΟ ΦΥΛΛΟΝ
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Γ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Συμφώνως στοάς τούς όρους τοϋ προκηρυχθέντος διαγωνισμού βραβεύεται

• Η ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ.
της όστοίας καθ’ όλον τό Ετος εύρέθηόαν άξια δημοόιεύόεως τέσσαρα πνεύ
ματα μικρών. Μετά τήν «Παρθενόπην. άπέότειλαν πνεύματα μικρών, κριθέντα 
άξια δημοσιεύσεως ύ Δ ί κ α ι ο ς ’Αριστείδης. Γ. Καρατζας ’Αγρά
μπελη, Στολοκαύστιις Κανάρης, Δρόσος τής Πρωίας. 
Άσπϊς τοΰ Άχιλέως, καϊ ή Μικρούλα τ ρα-λα-λά. 3 Σκλα
βωμένη, Μ π ά μ - μ π ο ύ μ. Μ ή μ ο υ ά π τ ο υ, Ή ρ ω ϊ κ ό ν 21. 2 Ο ύ- 
ράνιον τόξον, Μαύρη, θάλασσα. Σιγαλός Αϊγιαλός, 
Ατρόμητος Έ λ λ η ν. Ά ρ α π ά κ ο ς. Π ε τ ε ι ν ό ς, Κ έ α · Ή π ε ι- 
ρ ο ς, Αετός, ΊάκωδοςΣΐμος, ’Λκανβυλλίς. ’Αηδών τής 
Ερήμου, Ακακία, ΛεοντόκαρδοςΚρής, Εΰμολπ ο ς. Ναύ
σταθμος, Ατρόμητος Ναύτης, Διαβάτης καί Φθινο
πωρινή Βροχή άνά Εν.

ΙΙαρακαλεΐται Λ φίλη «ΓΙαρθενόπη· νά έλΟμ καϊ παραλάδμ τό βραδεϊόν της-

ΑΝΤΙ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΝΕΥΜΑ
Διδάσκαλο ς. Κουφιοκεφαλάκη 

Αγόρασα 100 αύγά καϊ τό έσπέρας έ
καμα γεύμα εϊς 10 φίλους μου. Πόσα 
αύγά θά φάγμ έκαστος ;

Κουφ ιοκεφαλά κ η ς. Κατά 
τήν όρεξίν ποΰ θά Εχμ ό καθένας δά
σκαλε < ’Εστάλη ύπό ΛικαΙβν Αριστιίδου

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Αίνιγμα 61.

Είμαι νήσος πλήν μέ τρία 
γράμματά μου αν μ’ άφίσης 
καϊ ευθύ; μ' όξυτονήσης 
«ΐσθησιν Οά άπαντήσης.

■ ΆπόΑΑωτ > 
Αίνιγμα 62.

Ποία λέξις περιέχει όλα τά φωνήεντα ;
• Kara pira χι - 

Άχροστιχι; 63.
Τά άρχιχά γράμματα α’ ) ’Αρχαίας πόλεως, 6’ ) 

“Ορους, γ’ ) ΝομοΟέτου, ί’ ) Ζώου και ε' ) Σοφού 
άποτελούσι τίνοιια πόλεως της Ελλάδος.

‘Aeorro'xapjot; Κρής ■ 
Αίνιγμα 64.

Είμαι cl; απλούς- δέν Εχω 
φίλε μου ζαμμία χάρι 
πλήν τό στήθός μου αν βγάλης 
χαί τόν τόνον μεταβάλης 
θά μέ ίδξς χωρίς ποδάρι.

«Άπίος γο5 Αωιοΰ- 
“Ατακτον 65.

'Στον “Αρη τρόν μ ’ Ενα Π.
Ή ανωτέρω φράσις νά ταχτοποιηθή εις άρ- 

χαϊον γνωμιχόν.
■ Άθ· 1. Πα.ταγιαηνο^ον^ος·

ΜΙΚΡΩΝ
Ό Κοκορομναλάκης εϊσήλθε μίαν ή- 

μέραν εϊς Εν ξενοδοχεϊον Ό υπηρέτης 
ήρώτησεν αύτόν τί άγαπμ

Καϊ ό Κοκορομυαλάκης : Νά μοϋ κά. 
μμς παρακαλώ αύγά τηγανιτά άλλά χω
ρίς βούτηρον διότι νηστεύω 1 
’Εστάλη ύπό Άρχιγαύρχον θιμιστοχΑιονς

ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Έλ.λειποσύμφωνον 66.

.ο.ο. .ο . α . ε .
• Kea'Hxtipoc· 

Αίνιγμα 67.
Γραμμα είναι τό πρώτόν μου 
Αυλός τό δεύτερόν μου 
Και αποστόλου άνομα 
Είναι τό σύνολόν μου.

• Ά&ηναϊκος Άστηρ· 
Αίνιγμα 68.

Βάλε ο χαι βγάλε η 
Νά γεινή ευθύς τροφή

• Ωκεανός· 
’Ακατανόητου 69.

άλλά κάθε μία Εβλεπε μόνον 
» Τπ cc γάτες ησαν ;

9 Κωστάχηκαηι; Πρωίας·

Ήσαν 4 γάτί 
τρβΓς γάτες. Πά

Έχ τώ-Λανωτέρω γ'ρχμμάτι 
χαών ρητόν.

ίξαχΟή άρ-

• Π. ΔεΑα(άγος·
Λύσει; πθν ί» τ6> IB φύλλω βημοαεευ-

6είσων ιάβχήαεων κνεϋμαιτο;
06, "Αυτί - παρος — άΐ) λ - τύπος. — 58) 

Σχόλη Σχολή. — 5’.·) Μή μοϋ τούς χύχλους τά- 
ραττε.— 601 Τά πέ τε ψηφία τής λέξεως εψηφιά»

Δέν Εχω λέξεις καταλλήλους νά Εχφράσω τήν 
ευγνωμοσύνην μου πρός τούς διδασκάλους τοϋ 
κράτους τήν δημοσιογραφίαν τής πατρίδος. τού; 
φιλτάτους άνταποκριτάς. τούς προσφιλείς συυεργά- 
τας, τού; αγαπημένους μου συνδρομητάς. Όλοι Ε- 
προθυμοποιήθησαν έπϊ τή λήξει τοϋ Ετους νά μοι 
άποδείξωσι τόν ενθουσιασμόν των χαι τήν αγάπην 
των. 'Ολίγοι είναι οί διδάσκαλοι οΓτινες δέν μοι 
παρέσχον τήν συνδρομήν των. άλλ' ή μεγαλει- 
τέρα μερ'ις Επροθυμοποιήθη νά πληρώση τάς αγγε
λίας μου, ή δημοσιογραφία τής πατρίδος δι' έν- 
’.Ουσιωδώυ άρθρων παρεκίνησε πάντα; νά έγγρα · 
φώσι συνδρομηταί οί συνεργάται μου χατέκλισαν 
τόν φάχελλου τή; ΰλη; διά νέων διηγημάτων χα’1 
οί φίλοι συνδρομηταί σπεύδουν ό εί; μετά τόν 
άλλον ν’άνανεώσωσι τήν συνδρομήν των μετά με
γίστου Ενθουσιασμού. Όλους, όλους σας ευχαρι
στώ καϊ εύχομαι ίνα διέλθητε έν ευτυχία καϊ χαρά 
τό νέον Ετος 1897.

Τί σας λέγει ό Γαλάνης μας, ό νεαρός μας 
καλλιτέχνη; μέ τά; εικόνας τοϋ παρόντο; φύλ
λου ; Α"; Έφαντάσθητε ποτέ τοιαύτην καλλιτε
χνικήν διακόσμησιν φύλλου εί; τήν πτωχήν· μας 
πατρίδα ; Και ή έκτύπωσι; τοϋ φύλλου; Καϊ πού 
είοθε άχόμη- περιμένετε χαϊ Οά ίβήτε τί Εκπλή
ξεις σας Ετοιμάζω αγαπητοί μου συνδρομηταί 
Ένεχεν έλλείψεως χώρου δέν δημοσιεύω σήμε- 
ρον ούτε «Μικρά-μικρά· ούτε «Ωφελίμους 
γνώσεις· πολλά; ώς άλλοτε, παραθέτω όμως 
δέχα 'Ασκήσεις πνεύματος άντΐ τών μέχρι 
τοΰδε δημοσιευομένων πέντε.

Περνώ χατά σειράν τά γραμματάχια σας χαϊ 
θά απαντήσω εί; όσους μοϋ έπιτρέπει ό χώρος- είς 
τούς άλλους είς τό Επόμενον

....«Βλέπων τήν καθ'έκάστην βελτίωσιν τοϋ 
περιοδικού Σου δέν δύναμαι ή έν δυσϊ γραμμαΓ; 
νά σοϊ έχφράσω τήν εΰγνοιμοσύνην μου.· μοϊ γρά
φει ό φίλτατος Γ. Καρατζάς τόν όποιον ευχα
ριστώ άπό καρδία; καϊ ούτινος θά δημοσιεύσω 
όλα τά «Πνεύματα μικρών·.

Έλαβε; άγαπητέ Γ. Γιανέντσε τά φύλλα; 
Διατϊ ξηρά ξηρά τά; λύσει; σου 'Αθηναϊκέ 

άστήρ ; “Αχ πόσον μέ έπίκρανε; !
'Ιδού πώς μοϊ γράφει ή άλησμύνητος ΆτΟίγ- 

γάνα: «Όταν σέ λαμβάνω διέρχομαι τά; καλλι. 
τέρα; στιγμάς τοϋ βίου μου άναγνώσκουσά σε, 
λυπούμαι μόνον διότι έχδιδεσαι άπαξ τοΰ μη
νός άλλά παρηγοροϋμαι πάλιν μικτήν ύπόσχεσιν 
σου ότι πολύ Ενωρίς θά έκδοθής δι; <έοϋ μηνός "Αλ
λην ένασχόλησιν δέν έχω παρά Λ φροντίζω, πρός

Ούδεις Οά λά&Τ) τδ έπόμενον φύλλον, άν δέν ά-οστείλη τήν τυνδροιχήν του.

έγγραφη·· συνδρομητών. Πότε θά σέ ίδωμεν δϊς 
τοϋ μηνός; Πότε;· Πολύ ένωρϊ; γλυκειά μου 
Άτσίγγγάνα, χαριτωμένη μου.

Γίροσφιλέστατε Ν. Ε.ύδαίμων τό γραμμα- 
τάκι σου μέ έτρέλλανε ουδέποτε άμφέβαλον διά 
τά αίσθήματά σου. Γράφε μου.

..... Τί ύλη μαγευτική, τί διηγηματάκια εκλε
κτά, τϊ έχθαμβωτικαϊ σελίδες ! Πότε θά σε “δω 
Εχδιοόμενον δϊς τή; ημέρας ; πότε θά μάθαι ότι Ε
γινες τό πρώτον «Παιδικόν φύλλον· τοϋ κόσμου; 
Πότε; Ζήτω τό αγαπητόν μου φύλλον■ Λυτά 
μοϊ γράφει ή αγαπητή μου Κέα · "Ηπειρος. 
Πώς ν "άπαντήσω τώρα; Φθάνουν χίλια φιλήματα;

"Ο φίλτατος Τάκης Ιίωνάταντινίδης μοϊ 
γράφει ώς Εξής λαχωνιχώτατα: «Περιοδικόν μ' έ
τρέλλανε. Χρυσέ μου Τάχη σέ ευχαριστώ πολύ.

■ Σοϊ εύχομαι διά τό νέον έ'το; τριπλασίους συν- 
δρομητά; διά νά Εχδιδεσαι δϊς τοΰ μηνός χαρι
τωμένου μου Παιδικόν φύλλον· μοϊ γράφει ό 
αλησμόνητος φίλος Π. Κουτόομητόπουλος. 
Καλέ μου φίλε διά τάς ευχάς σου σέ ευχαριστώ- 
τά φύλλα σοι τ' άπέστειλα. Εις τήν ναζάραν 
άδελφούλα σου Μαρίκαν πολλά φιλήματα.

Φίλτατε Λονκάκη. τήν συνδρομήν σου Ελα- 
βον σέ ειδοποιώ δέ ότι τά φύλλα τά όποια μοι 
ζητεί"; έχ δευτέρου σο; άπέστειλα. Διά τό τηλε
γράφημά σου σ’ ευχαριστώ άπό χαρδίας.

Δέν Εκφράζεται καθόλου χαλώ; τό πρόβλημά 
σου φίλτατε Π. Καροΰάε- διατύπωσέ το καλ
λίτερου καϊ θά τό δημοσιεύσω.

Ευχαρίστως Μεόάηνιακέ μου κόλπε σέ 
δέχομαι συνεργάτην μου εις τήν13ην,15ην καϊ 16ην 
σελίδα όπως δέχομαι όλους τούς φίλους μου.

— Τσίον, τόίοιΐ, τιίίου μοι τραγούδι? μέ 
χρυσή φωνίτσα του τό Κίτρινο καναρινάκι, 
νέος φίλο; μου ό όποιος μού εύχεται πρόοδον καί 
ευτυχίαν.Τόν ευχαριστώ θερμώς διά τάς ε υχ άςτου

Καϊ σέ φίλτατε Τράμπα καϊ τόν Δίκαιόν 
Άριότείδην ευχαριστώ διά τό Ενδιαφέρον σας.

ΜεΓνε ήσυχος χαϊδεμένη μου Φροόοΰλα Κα- 
μπΟύρογλου καϊ άπό τό Επόμενον φύλλου θά 
δημοσιεύω μικρά μικρά ποιηματάχια καϊ διηγή
ματα μέ μεγάλα γράμματα διά νά ημπορή; να τα 
διαβάζης καϊ συ χαί όλοι οί μικροί μου φίλοι οί ό
ποιοι τόσον μέ αγαπούν.

Φίλτμτε Δόν Καϊόαρ, άκόμη σέ περιμένω νά 
Ελθη; ■»“ λάβη; τό βραβεΓον σου.

'Ελλείψει χώρου θά δημοσιεύσω εις τό επόμενον 
τά αποτελέσματα τοϋ Β.' διαγωνισμού πρός λύσιν 
ασκήσεων μετά τών ονομάτων τών λυτών.




