
ΕΤΟΣ Β'. ’AOIJvil Απρίλιο; 1897 ΦΥΛΛΟΝ 4

Μηνιαϊον σύγγραμμα εικονογραφημένον 

Λιΐυ&υυτη$ ΝΙΚΟΣ Α- ΚΟΤΣΕΛΟΠΟΪΛΟΣ ίίιοχνήιης

Η A. Τ. Ο ΠΡΙΓΚΗΨ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
1 Συνδρομητής τού ^Παιδικού φύλλου·
ι* [Κ<τά ρωτογρ»ρί«ν ληφΟϊ'σαν πρό ίξαιτίαςί



2 ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΦΥΛΛΟΝ 238 ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΦΥΛΛΟΝ 3

Η Α. Υ. 0 ΠΡΙΓΚΗΨ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΤΟΥ -ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ-

Μετά χαρας αγγέλλω είς τούς φίλους συνδρου,ητάς δτι ή Α. Μ. ή Βα
σίλισσα διά τοΰ Κλειδούχού Αυτής κ. Μεσαλά άπευΟυναντος είς τήν Διεύ
θυνσήν τδ ύ~’ άριθ. 112 καί άπό 1 1 Μαρτίου ε.ε. έγγραφον τοΟ ’Ανακτορι
κοί) γραφείου, έδήλωσεν δτι έγγραφες συνδρομητήν τοΟ «Παιύικού φύλλου» 
τήν A. Υ. τον πρίγκηπα Χριστόφορον.

Συγκεκινημένη ή Διεύθυνσις έκ τής ‘Υψηλής τιμής ής ήξίωσεν αύτήν ή 
Α. Μ. ή Βασίλισσα διά τής έγγραφής ώς συνδρομητοΟ τής A. Υ. τοΰ πρίγ- 
κηπος Χριστόφορου, σπεύδει νά κατάθεση προ τής Σεπτής Άνάσσης τά βαθύ
τατα σέβη της.

Ή τοιαύτη Υψηλή έκτίμησις τής χρησιμότητος και τού προορισμού τού 
ιΠαιδικού φύλλου» έρχομένη μετά τάς έπανειλημμένας συστάσεις τού 
Υπουργείου τής Παιδείας πρός τούς διδασκάλους τού κράτους, καί τήν έν
θερμον ύποστήριξιν τοΰ έλλ.τύπου προς εύόδοσιν τοΰ έργου τής Διευθύνσεως, 
πληροί χαράς τήν καροίαν καί εμπνέει νέον θάρρος είς τά στήθη αύτής δπως 
ύπερνικώσα παν παρουσιασθησο'μενον έμπόδιον προβή μετά πεποιθήσεως είς 
τόν έπιδιωκόμενον διά τοΰ «Παιδικού φύλλου» σκοπόν.

Είναι παρήγορος αληθώς καί ένθαρρυντική τής λαοφιλήτου Άνάσσης 
ή έκτίμησις, ήτις, δέν αγνοεί ή Διεύθυνσις, οποίας έπιβάλλει προς αύτήν 
ύποχρεώσεις προς τάς όποιας πάση δυνάμει θά προσπαθήσιρ ν ’ άνταποκριθή 
δπως μή μειωθή ή έν τή συνειδήσει τής Α. Μ. κρατήσασα περί τοΰ «Παι
δικού φύλλου» επιεικής έκτίμησις.

Τήν χαράν ήν αισθάνεται ή Διεύθυνσις συμμερίζονται βεβαίως καί οί μι
κροί αύτής φίλοι, τδν κατάλογον τών όποιων κοσμεί άπδ τής 11 Μαρτίου 
τδ όνομα τοΰ Έλληνος Βασιλόπαιδος, τδν όποιον εύφροσύνως χαιρετίζει 
ή Διεύθυνσις, εύχομένη νά Γοη Τούτον άνδρούμενον ύπδ τήν έπίβλεψιν φιλό
στοργου Μητρδς καί τήν έπίδρασιν τών έθνικών παραδο'σεων έπ’ άγαθώ τής 
προσφιλούς πατρίδος.

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΤΟΪ ΗΛΙΟΤ
Δ.’

Είχα πολύν καιρόν νά σάς έπισκεφθώ, καλοί μου φίλοι, άλλα μέ τί καρδιά νά 
τό πράξω καί μέ τί διάθεσιν;

Μόλις άνατείλω καί ρίψω τάς ακτίνας μου εις μίαν γωνίαν της γης τήν ο
ποίαν βρέχει γύρω γύρω ή θάλασσα καί ή όποια ονομάζεται μέ τό γλυκύ δι ’ 
όλους τούς Έλληνας όνομα Κρ?ίιη, &χ Κρήτη,βλέπω χιλίας σπαρακτικάς σκηνάς 
καί σκοτίζομαι μέσα είς τά νέφη καί χύνω δάκρυα βροχήν άπό τήν θλίψιν ή ό
ποια καίει την ψυχήν μου, χρυσά μου παιδιά. .

Έκεϊ ειδον νά σφάζουν τό παιδί είς τήν αγκαλιά τής τρεμουλιασμένης τής 
μανοΰλας του, έν ’ ώ δ πατέρας του δεμένος μέ σίδερα βαρειά δέν δύναται νά 
τό βοηθήση. ’Εκεί είδα μητέρας μέ τά παιδιά είς τήν άγκαλ’ά νά πέφτουν άπό 
τούς βράχους είς τήν θάλασσαν διά ν’άποφύγουν τό τρομερό μαχαίρι τοΰ τυράννου. 
Έκεϊ είδα νά βεβηλώνουν οί βάνδαλοι τάς εκκλησίας τοϋ Χριστού καί νά χύ
νουν τό άγιον δισκοπότηρο, έκεϊ τέλος πάντων είδα τόσα σπαρακτικά πρά
γματα τά όποια ούτε έγώ δύναμαι νά σάς περιγράψω, ούτε νά τά φαντασθή 
ή μικρά σας διάνοια.

Μέσα είς δλην αύτήν τήν καταστροφήν, ή άνδρία τών Κρητών μόνον μοϋ 
εδωκε ελπίδα ότι πολύ γρήγορα θά παύση αυτή ή κατάστασις καί ή γαλανή 
σημαία θά έναγκαλισθή ώς άντιπρόσωπος τής έλευθέρας Ελλάδος τήν ύπόδουλον 
άδελφήν.

Ναι, δέν θά άργήση ή ήμερα κατά τήν όποιαν άνατέλλων θά φωτίσω ελλη
νικήν τήν Κρήτην μας καί θά διαλύσω τό σκότος τής βαρβαρότητος.

Άλλ’ έ’ως τότε οί ήρωες εκείνοι καθώς καί τά γυναικόπαιδα τά όποια γυμνά 
καί πεινασμένα φιλοξενεί ή έλευθέρα πατρίς έχουν άνάγκην όπλων, ενδυμάτων, 
συντηρήσεως. Ποιος θά παραχωρήση είς αυτούς τά μέσα;

Σείς οί ελεύθεροι, οί άναπνέοντες ελεύθερον άέρα καί ζώντες έν άνέσει όπως 
δήποτε, έχετε καθήκον, έχετε ύποχρέωσιν νά ελθητε βοηθοί είς τούς ύποδούλους 
άδελφούς σας.

Καθ’ είς άπό σάς, μικροί μου φίλοι, δύναται βεβαίως νά προσφέρη ολίγα 
δεκάλεπτα διά τούς ατυχείς άδελφούς καί όλίγην καλωσύνην διά τούς πρόσφυ
γας, οί όποιοι εύρίσκονται είς τήν έλευθέραν πατρίδα.

Μη νομίσητε ότι καί ή μικρότερα συνδρομή δέν είναι πολύτιμος.
’Εάν δώσητε καί έν μόνον δεκάλεπτον έκαστος, προσφέρετε έν φυσίγγιον κατά 

τών εχθρών τής πατρίδος, χαρίζετε μιάς ημέρας άρτον είς ένα πρόσφυγα, χρυσά 
μου παιδιά.

Σείς τών όποιων ή καρδία άνατρέφεται μέ τήν διδακτικήν ύλην τοϋ «Παι
δικού φύλλου» τό όποιον δέν έπαυσε νά σάς ύπαγορεύη ποια καθήκοντα έχετε 
πρός τήν πατρίδα καί τόν πλησίον σας, δείξατε τώρα οτι ή διδασκαλία του ίκαρ- 
π*·φόρησεν είς τό βάθος τής ψυχής σας.

’Αποστείλατε έκ τών μικρών σας οικονομιών ο,τι θέλετε διά τόν άγώνα τής 
αίματοβρέκτου αδελφής.

Εκς τό γραφεϊον τοϋ «Παιδικού φύλλου» θά συγκεντρωθώσι πά.σαι αί σύνδρο
μα! τών μικρών φίλων μου αί όποϊαι παρά τής Διευθύνσεως θά διαβιβασθώσιν 
είς τόν Σον Μητροπολίτην μετά τών ονομάτων σας. Δέν έχω άμφιβολίαν οτι 
όλοι οί-κικροί φίλοι του περιοδικού θά σπεύσουν νά προσφέρουν τόν οβολόν των 
καί έπ'μή έλπίδι ταύτη σάς φιλώ γλυκά γλυκά. ΗΛΙΟΣ
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Η ΓΑΤΑ ΚΑΙ Η ΑΛΕΠΟΥ
(Παραμύθι)

Μιά φορά ζ' 
έναν καιρο,μιά 
γάτα, άφοΰ ά- 
κουσε Οτι ή ά- 
λεποϋ είναι τό 
έξυπνώτεροάπό 
τά ζώα έξεκί- 
νησε άπό το 
χωριό εις τό ό
ποιον έκάθητο 
καί έπνιγε εις 
τό δάσος διά 
νά εύρη τήν ά 
λεποϋ καί νά 
τής ζητήση 
συμβουλάς καί 
δδηγίας.

Πάει, πάει, 
πάει κ’έπί τέ
λους μέσα είς 
έν δάσος άπαν- 

ήν όποιαν πλη
σιάζει καί χαιρετά μέ πολλήν εύλά- 
βειαν καί σεβασμόν.

— Καί τί άγαπάς, κυρά, είς τόν τό
πον μου,ήρώτησε μέ εγωισμόν ή άλεποϋ

— Έμαθα,σοφή μου κυρία,δτι είσαι 
τό έξυπνώτερον άπό όλα τά ζώα καί ήλ
θα νά σέ παραζαλίσω νά μέ διδάξης 
πώς δύναμαι νά ζήσω καλλίτερα καί 
πρό πάντων πώς ήμπορώ ν' άποφύγω 
τάς καταδιώξεις τών εχθρών μου.

— Καί έχεις καί τοϋ λόγου σου εχ
θρούς ; ήρώτησεν ή άλεποϋ.

— Μάλιστα,σοφή μου κυρία,και μά
λιστα εχθρούς θανάσιμους’ ιδίως δλους 
τούς σκύλους τοϋ χωριοϋ.

Ή άλεποϋ έγίλασε.
— "Α κυρά γάτα, διέκοψεν ή άλε- 

ποΰ,ό εχθρός αυτός είναι καί ’.δικός μου’
— 'Αλήθεια, διέκοψεν ή γάτα :
—Μάλιστα.
—Καί πώς κατορθώνεις νά τόν ά- 

ποφεύγεις, κυρά ;
—Νά, καλό> μέ τάς φωνάς μου δ— 

λ ας τάς συνάδελφους μου, αί όποΐαι ά- 
μέσως περικυκλώνουν τόν σκύλον. Ό 
σκύλος τότε θέλει νά μάς καταδιώξει 
δλας,άλλά γνωρίζεις τήν παροιμίαν ότι 
δποΐος κυνηγάει πολλούς λαγούς όεν 
πιάνει κανένα η κ’ έτσι δ σκύλος με- 
νει είς τά κρύα τοϋ λουτρού.

— Μά πώς φωνάζεις,σοφή μου διδα- 
σκάλισσα; ήρώτησε μέ περισσοτέραν α
κόμη περιέργειαν ή γάτα.

— Νά έτσι, άπήντησεν ή άλεποϋ’ 
καί ήρχισε νά έκβάλη κάτι φωνάς αί 
όποΐαι έφεραν έκεϊ ένα κυνηγόν μέ τούς 
δύο σκύλους του.

Ή γάτα μόλις είδε τούς σκύλους, 
άνέβη εις τήν κορυφήν ενός δένδρου καί 
έσώθη, ή κυρά Μάρω όμως συνελήφθη 
άπό τά λαγωνικά τοΰ κυνηγού καί μό
λις κατώρθωσε νά σωθή έλεεινή καί κα- 
ταμαδημένη.

— Δός μου τήν εύχή σου κυρά, καί 
τάς συμβουλάς σου κράτησέ τας διά τά 
παιδιά σου, διέκοψεν ή γάτα’έγώ φεύ
γω πάλι διά τό χωριό μου μέ την ά- 
πόφασιν νά κάμνω δτι έκανα έως τώρα 
καί έπέρασα τόσον καλά !

— Καί τί έκαμνες έως τώρα ; ήρώ- 
τησε μέ περιέργειαν ή άλεποϋ.

— Πρώτον έμαθα νά μή φυτεύω 
με τον μεγαλείτερόν μου σκιίρόα,δπως 
λέγει ή παροιμία καί δεύτερον ό'ταν μ ’ 
εύρη κίνδυνος νά περιμένω τήν σωτη
ρίαν μου άπό έμέ τήν ιδίαν καί όχι ά
πό τούς άλλους.

Ή άλεποϋ έβλεπε καί ήκουε τήν γά
ταν μέ πολλήν προσοχήν.

— Αί, «άλλοι ποΰ όεν έχει νύχια 
νά ξυο&ή μόνος του, και περιμέ.ε ι 
άπό τούς άλλους© λένε στό χωριό μου 
κυρ ' άλεποϋ.

Καί ή γάτα έπανήλθεν γρήγορα είς 
τό φτωχικό σπήτι της.

Τί έννοεϊ τό παραμύθι μου, νομίζω 
δτι δέν ilvat άνάγκη νά σάς -ό εξη
γήσω. (Κατά τό Γα» ών)

Ο ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΚΟΚΟΡΗΣ
(Μύθος)

Μέβα α' ενα περιβόλι, μιά φορά κ' εναν καιρό
Λύο φοβεροί κοκόροι είχαν πόλεμο γερό.
Μά άφον ό ένας τέλος τόν ένίκηοε τόν άλλον
"Υψηλά πολύ άνέβη κα'ι μέ θόρυβον μεγάλου
Τά τής μάχης και τής νίκης άρχινιϊ νά άραόειάζη
Όταν έξαφνα γεράκι μέο’ ‘ς τά νύχια τόν αρπάξει
Και τόν φέρει τρομαΟμένον 'ς τήν άπόκρημγη φωληά του
Οπου μ' ζρεξι γεμίζει τήν αχόρταγη κοιλιά του

Τώρα, φίλε, τοΰ κοκόρου ή μεγάλη ΰυοτυχία
"<4ς Οοΰ ϋείξη πόσου βλάπτει ή μωρά αλαζονεία.

NfKOE

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΑΚΚΟΥΛΙ ΜΟΥ
(Συνέχεια)

Τήν τρίτην ημέραν δ καιρός είχεν ά- 
γριέψει περισσότερο. Πουθενά δέν έφαί- 
νετο στεριά. Έβλέπαμε μόνο ούρανό 
καί θάλασσα. Το καράβι έπήγαινε οπού 
τό έφερναν τά κύματα. Τότε καί ναϋ- 
ται καί καπετάνιος έπεσαν 'ς τά γό
νατα καί παρεκάλουν τόν Θεόν νά μάς 
γλυτώση. Έγώ δέν έτόλμησα νά κάμω 
το ιοιο. Ημουν άφωρισμένος άπό τήν 
εκκλησία, κατηραμένος άπό τόν πατέ
ρα μου. Άμα έτελείωσεν ή προσευχή,έ» 
νας ναύτης πατριώτης μου παρουσιάσθη 
'ςτον καπετάνιο καί τοϋ είπε δτι πρέπει 

νά μέ βγάλουν άπό τό καράβι, άν θέ
λουν νά ήσυχάση ή θάλασσα, γιατί εί
μαι αφωρισμένος καί κατηραμένος. Ό 
καπετάνιος μόλις τό ήκουσε, διέταξε 
άμέσως νά μέ οίψουν 'ς τό γιαλό. Τότε 
πλέον είδα ότι έφθασεν ή ώρα τοϋ θα
νάτου μου καί παρεκάλεσα τόν πατέ
ρα μου καί τονθεόν νά μέ συγχωρήσουν.
Ο ναύτης πού μέ έδωκαν νά μέ ρίξη 
'ςτο γιαλό, μέ έλυπήθηκε καί μέ έδεσεν 
είς ένα ξύλο καί μέ έρριξεν εις τήν θά
λασσαν.

ϊιπα δτι θά πεθάνω πλέον και θά 
τε'ειώσουν τά βάσανά μου. Τίποτε δ- 
μω.· δ Θεός είχε καί άλλη μεγαλει- 
τέρς τιμωρία δι’έμέ.

Μόλις μέ έρριξαν είς τά κύματα, ή 
θάλασσα έγινε γυαλί ! Έγώ λοιπόν ή
μουν ή αιτία τής τρικυμίας ! Τί άπέ- 
γεινε τό καράβι δέν είξεύρω. Εμένα 
μέ έβγαλε ή θάλασσα σ’ ένα νησί ά- 
κατοίκητο υστέρα _-.πό δύο ημέρας νη
στικόν καί δλόγυμνον, γιαγί τά τάματα 
μοΰ είχαν άρπάση τά ένδύματά μου. 
Είς τό νησί έκεϊνο εύρηκα άγρια χορ
τάρια άγνωστα είς τόν τόπον μου, άπό 
τά όποια έφαγα, καί μία σπηλιά είς 
τήν δποίαν έζρύφθηκα γιά νά μή μέ 
φάγουν τά θηρία. Άπό τό κρύο καί τήν 
κακοπάθεια άρρώστησα. Ένόμισα πώς 
θά πεθάνω, άλλ ’ ή ζατάρα δέν μέ ά- 
φηνεν άζόμη νά άναπαυθώ.

Τήν άλλην ήμέραν έπερνοϋσε κοντά 
'ς τό ακατοίκητο νησί ένα μεγάλο κα
ράβι. Έφώναξα δσον ήμπόρεσα καί μέ 
άκουσαν. Έστρεψαν τήν πλώρη σ’έ
μενα. Ένόμισα δτι δ θεό; μέ έλυπήθη 
πλέον καί άπεφάσισε νά μέ σώση. Είχε 
φθάση πολύ κοντά τό καράβι, δταν 
δύω ναΰται έροιξαν τήν βάρκα είς τήν 
θάλασσαν καί ήλθαν νά μέ παραλά
βουν. Μιλούσαν μιά γλώσσα πού δέν 
τήν καταλάβαινα. Άμα έφθάσαμεν είς 
τό πλοιον, μέ ερριξαν μέσα είς ένα 
κλουβί, όπου είχαν καί άλλους άνθρώ
πους καί μοΰ έδωκαν ολίγο ψωμί. Τότε
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έκατάλαβα δτι έσώθηκα άπο τά ά
γρια θηρία διά νά πέσω είς άλλα θη
ρία ανθρώπινα I Το πλοΐον έκεϊνο ητο 
πλοΐον σωματέμπορων. Ποΰ μας έπη- 
γαιναν καί διά ποιον σκοπον δέν είμπό 
ρεσα άμέσως νά μάθω, διότι δέν έγνώ- 
ριζα την γλώσσαν των.

Τέλος μετά δέκα ημέρας έφθάσομεν 
εις έν μέρος άγνωστον είς εμέ, οπού μάς 
έβγαλαν άμέσως είς την ξηρά μαζύ 
μέ τούς άλλους συντρόφους μου’ μάς έ
δεσαν και μάς έβαλαν είς κάτι σκοτεινά 
ύπόγεια δλο φωτιά καί καπνό, χειρό
τερα και άπό την κόλασι είς την όποιαν 
εΰρίσκομαι, διά νά βγάζωμε χρυσάφι. 
Όταν κανένας άπό μάς έκουοαζετο, έ
νας φύλαξ μ ' ενα μεγάλο καμτσίκι τοΰ 
έμάτωνε την ράχιν, χωρίς νά προσέχη 
ούτε είς τούς θρήνους ούτε είς τά δά
κρυα ποΰ έχυνε δ δυστυχισμένος εργά
της. Καί ή δίκη μου ράχη έμάτωσε 
πολλαίς φοραίς. Έκεΐ είς ·ά υπόγεια 
αύτά έμεινα τρία χρό-.ί. Τέλος άρρώ- 
στηοα. Έκατάλαέα πώς ητο αδύνα
τον νά ζήσω περισσότερον καί έπαυσα 
νά δουλεύω μέ την ιδέα νά μέ σκοτώ
σουν μέ τό καμτσίκι καί νά γλυτώσω 
μιάν ώρα πρωτήτερα. Μοϋ έδωκαν πολ
λαίς καμτσικαίς ώς δτου έτρεχεν αίμα 
άπό δλον τό σώμά μου. Επεσα λιπό
θυμος. Τότε μέ ανέβασαν έπάνω είς 
μίαν καλύβην καί μοΰ έβαλαν λάδι εις 
τάςπληγάς. Έμεινα έκεΐ είκοσι ημέ
ρας. Άχ ! δσα δάκρυα έχυσα άν τά 
έβλεπεν δ πατέρας μου θά μ' έσυχω- 
ροΰσε. Τότε κατάλαβα τί εΐνε ή κα- 
τάρα τοΰ πατέρα καί δ άφορισμός της 
έκκλησιάς I

Μίαν ήμέραν έκεΐ ποΰ έκοιμώμουνα, 
είδα είς τόν ύπνο μου δτι δ πατέρας 
μου μέ έσυγχώρησε. Άχ πόσα δάκρυα 
έχυσα, πόσαις φοραίς έφίλησα τό ζερό 
μου προσκεφάλι ! Νά ήταν αλήθεια 
τάχατε ; Άπό τό γλυκό μου όνειρο μέ 
έξύπνησε μία δυνχτή κανονιά. ’Επιτά
χθηκα καί έκύτταξα γύρω μου" δ φύ
λακας μου έλ,ειπε, κάτω δέ εις τήν πα

ραλίαν είχαν βγή κάμποσοι ναΰται μέ 
τά δπλα σάν νά (γύρευαν κανένα έκεΐ. 
Κατέβηκα άμέσως άπό τήν καλύβη 
ποΰ μέ είχανε καί έτρεξα είς τού; ναύ- 
τας. Μόλις μέ είδαν είς τήν κατάστασι 
ποΰ ήμουν έτρόμαξαν, άλλά ύστερον 
άφοΰ τούς έδωκα νά εννοήσουν δτι εί
μαι σκλάβος καί ζητώ νά ελευθερωθώ, 
μέ ώδήγησαν είς τό πλοΐον, μοΰ έδω
καν έν&ύματα διά νά ένδυθώ καί φα— 
γητόν διά νά φάγω.

Τί έκαμαν οί ναΰται έκεΐ δέν εί- 
ξεύρω. Τήν άλλην ήμέραν ήλθαν πάλι 
είς τό καράβι καί έσήκωσαν τήν άγκυ
ρα- τούς είπα τότε ποιος είμαι καί πώς 
εύρέθην έκεΐ. Οί ναΰται ήσαν καλοί 
άνθρωποι καί μ' έφεραν μέ τό πλοΐον 
είς τό νησί μου. Οί γονείς μου οί δυσ
τυχείς δέν έζοϋσαν πλέον !

Έκεΐ είς τό νησί καταβεβλημένος 
άπο τά βάσανα καί τούς πόνους παρέ- 
δωκα την ψυχήν, χωρίς νά προφθάσω 
νά πάρω την εύχή τοΰ καλοΰ μου τοΰ 
πατέρα.

Έδώ τώρα περιμένω το ε”λεος τοΰ 
Θεοΰ διά νά έξέλθω άπό τά φοβερά αύτά 
βασανιστήρια.

Καλέ μου άνθρωπε, δταν έξέλθης είς 
τον κόσμον είπε είς δλα τά παιδιά τά 
βάσανά μου καί τήν τυραννίαν μου καί 
συμβούλευσέ τα νά φεύγουν όσον ήμπο- 
ροΰν τήν πατρικήν κατάραν.

— Τόν δυστυχή, έψιθύρισεν δ στρα
τιώτη; σαραφείς πρός τόν άρχιδαίμονα- 
καί δέν ύπάρχει ελπίς νά έξέλθη άπό 
τήν κόλασιν ·

— Άκόμη δέν έγινε ή κρίσις τών 
πράξεών του. Άν μετεμελήθη πραγ- 
ματικώς έν τή ζωή, θά εύρη παρά του 
Θεού δικαιοσύνην. ■

— Είθε δ ταλαίπωρος.
— Καί τώρα επιθυμείτε νά έπισκε- 

φθήτε άλλο διαμέρισμα ; διέκοψεν δι- 
πασπιστής.

— Μάλιστα.
Είς έν νεύμα τοΰ άρχιδαίμονος ηνί- 

χθη έτέρα θύρα. (άκολονάϊ)
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0 ΚΑΛΟΓΝΩΜΟΣ
Τήν πβργελανε βιαστικοί 

καί φεύγουν οί διαδάται 
κ' ένας φτωχός μέ σπλαχνική 

καρδιά τήνε λυπάται

Πήγε, τόν ήλιο ρώτησε 
καί τουπέ: Γιά ν’ άνθίσιι 

τή ρίζα σκάψε, πότισε, 
κ' έκείνη Οά καρπίσμ.

Γυρνάει ς’ τήν ίδια τή μεριά 
τή σκάφτει τήν ποτίζει

κ’ ένα σταμνί βρίσκει φλωριά 
έκεΐ ποΰ τήν σκαλίζει.

-*&·
Κ ’ έτσι ό καλόγνωμος σέ μιά 

στιγμή γλυκειά πλουταίνει 
καί μήλα άφράτα ή μηλιά 

τόν κόσμο πιά χορταίνει.

Ήταν μηλιά, τά φύλλα της 
μέ χάρι πρασίνιζαν 

και μ’ ώμορφιά τά μήλα της 
έροδοκοκινίζαν.

Άλλά τά μήλα της, παιδιά, 
ψεύτικο είχαν χρώμα, 

ψεύτικη είχαν μυρωδιά 
κ' ήταν γεμάτα χώμα.

-®-
Καί ή μηλιά ή ντροπαλή 

κάθε διαδάτη προσκαλεϊ 
τόν ήλιο νά ρωτήόι,ι 

πότε κι' αύτή θ' άνθίσμ.

χρ- BAFEANTHE

ΥΓΙΕΙΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
— Τρώχε ύλίγον καί τρ\ς ή τετρά

κις την ήμέραν διότι το μεν όλί- 
γον χωνεύει ευκόλως τρέφει κα
λώς, τό δε πολύ ούτε χωνεύει ούτε 
τρέφει καλώς.

— Τράγε ?ν μόνον είδος φαγη
τού καί δυ καλώς όρέγηβαι τούτο, μή 
άλλάσσης τροφήν παρ όταν κορεσθής 
έκ τής συνεχούς χρήσεως.

— Μάσα καλώς τήν τροφήν, διότι 
τούτο συντελεί πρός εΰπεψιαν.

— Τράγε περισσότερον φαγητού

ί

κατά τήν όύοιν

ύπνου έλαφρόν τον στόμαχον.

τήν μεσημβρίαν καί όλιμον το εσπέ
ρας κάί εί δυνατόν
τού ήλιου, ϊνα έχι^ς κατά τήν όίραν 
τού

— Μή πι’νης πολύ ύδωρ, διότι 
τούτο χαλαρώνει τόν στόμαχον καί
φέρει δυσπεψίαν.

— Μή μένης είς τήν κλίνην πε
ρισσότερον τών 7 ή 8 ωρών.

— Μή τράγε, μηδε πίνε &νευ ό-
ρέξεως.

Ο ΙΑΤΡΟΙ THE ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑε
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ΔΕΝ ΕΡΧΕΤΑΙ
Πέρνει ή Δέσπω τόν μικρό της αδελφό *ς τόν αγκαλιά 
Καί τόν Νίνα την μικρούλα άδελφούλά της, μιά 'μέρα 
Καί πηγαίνουν ν.αί ή τρεις τους σ' τή χρυσή άκρογιαλά 
Γιά νά ίδούν άν ’ξαναφάνη τό κρράβι τού πατέρα- 
Ώς τό βράδυ περιμένουν 'ς τό λιμάνι τά παιδιά 
Μ'άρχινά νά σκοτεινιάζει καί νά χάνετ' Λ ήμερα 
Καί γυρίζουν είς τό σπήτι μέ περίλυπη καρδιά..,

—Πού νά βρίσκετ’ αραγμένο τό καράβι τούπα έοα ;
Νικοε Α. ΚοτΕΕΛοηοΥΛοε
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MAPfl Η ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΑ
(Μελοοραμάτιον διά μαθήτριας, εις μέρη δύο 

χατά ποίησιν χαι μουσικήν
ΘΕΜΙΣΤ. ΠΟΛΥΚΡΑΊΌΥΣ

Έψάλη μετά πλήρους επιτυχίας ύπό τών ε
σωτερικών μαθητριών τοΰ έν ΆΟήναις Πρωτύπου 
Παρθεναγωγείου τή 25 Φεβρουάριου 1894 ζα'ΐ 
10η Φεβρουάριου 1895 κατ' έ-ανάλ.ηψιν).

ΠΡΟΣΩΠΑ
ΜΑΡΩ. ποιμενις (υψίφωνος α' ) Μαρίκα Κθρθ- 

’μτιλα.
ΧΑΊ’ΔΩ, θυγάτηρ προεστώτος τοϋ χωρίου (ύψί· 

φωνος 6' ) Γάλλου Παπαρριιγοπούλου- 
ΓΚΟΛΦΩ, μήτηρ τής Μάρως (μεσόφωνος) Μαγ- 

δαλινιϊ Πετμεζα.

ΧΟΡΟΣ χωρικών παρθένων. Αί έσωτεριχαι μα- 
βήτριαι.

Ή σχηνή ΰπόχειται έν τοις πέρις τών Αθη
νών.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΣΚΗΝΗ ΠΡΙ1ΤΗ

(Χωριχαι παρθένοι πορεύονται εις έργασίαν,σΰν 
αυταΐς δέ χαι ή Χάβω.)

Μόλις φωτίση δ ουρανός, 
λαλήσουν τά πουλιά 
καί ξεφωνήση δ πετεινός, 
αρχίζουμε δουλιά.
Με τά φτερά της τά χρυσά 
μάς λούζει πάντα ή δροσιά 
τραλαλά, τραλαλαλά.
Μαζί μας παίζει -ή χαρά 
κ’ ή νιότη μάς γέλα 
τρυγύρω μ ' άνθη δροσερά 
μάς τρέφει ή δουλιά. 
Μέ τά φτερά της τά χρυσά 
μας λούζει πάντα ή δροσιά 
Τραλαλά, τραλαλαλά.

ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
ΜΑΡΩ καί ΧΟΡΟΣ

ΜΑΡΩ (Εξωθεν τής σκηνής)
"Αχ I ή φτωχή!... 

τάρνί μου έχασα...
ποϋ θά τό βρώ ;

ΧΟΡ. Ά ! τί φωνή
ΧΑΙΔΩ (άχροωμένη)

Κάποια φτωχή θρηνεί

Κορίτσια ίφήτε τή δουλιά 
νά ΐδοϋμε τί συμβαίνει....

(εξέρχονται τινες και έπανέρχονται μετά τής 
Μάρως κλαιούσης. ]

ΧΟΡ. Κλαίει- θρηνεί...
ή ορφανή...

ΧΑΤΔΩ Τί εχεις κόρη καί θρηνείς ; 
'πέ τό παράπονό σου.

Μ ’ αυτό τό κλάψιμό σου 
τά σπλάγχνα συγκινεϊς.

ΜΑΡΩ. Κόρη φτωχή, 
ς’ τήν έρημ,ιά ποϋ τρέχει 
καί σύντροφό της ε*χει 
τά χιόνα, τή βροχή 
μέσ ’ άπ ’ τά πρόβατ ' εν * αρνί 
τό έχασα ή ορφανή.
Πιός θά βρεθή 
ςτής πίκρες, 'ςτά δεινά μου, 
’στά τόσα βάσανά μου 
κ’ έμέ νά λυπηθή, 
μέσ ’ άπ ' τά πρόβατ ’ εν ’ άρνί 
ποϋ έχασα ή ορφανή.

ΧΟΡ. Ή Βλάχα κλαίει καί θρηνεί, 
γιατί τής έφυγ ’ εν’ άρνί.

ΧΑΤΔΩ Ή λύπη σου μέ συγκινεϊ. 
Είναι μεγάλος δ Θεός 
καί τούς φτωχούς πονεί. 
Πιός ξέρ ’ αύτό ποϋ θά χαθή. 
γιά σέ άλλο πάλι καί βρεθή.

ΟΜΟΥ Εινε μεγλος δ Θεός 
δ πλάστης μας δ κραταιός.

ΜΑΡΩ Κορίτσια φεύγ’ αφήνω ’γιά 
Βοήθεια μου ή Παναγιά. 
Τήν μάννα μου, αν ’δήτε, 
ή Μάρω νά τής πήτε, 
πώς έφυγε είς τά βουνά, 
χωρίς τ’ άρνί της δέν γυρνά.

(χλαίουσα)

Στή συμφορά μου τή δεινή 
κ' ή μάνα μου δέν μέ πονεί.

ΟΜΟΥ Εινε μεγάλος δ Θεός 
δ Πλάστης μας δ κραταιός. 
Πιός ξεύρει αύτό ποϋ θά χαθή. 
γιά σέ άλλο πάλι θά βρεθή

(πίπτει Λ αυλαία)

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
ΣΚΗΝΗ ΠΡΠΤΗ

(ΓΚΟΛΦΩ θύννους) 
Συμφορά καί κακό ποϋ μέ εύρήκε 
νά μ.οϋ φύγη κορίτσι μικρό 
ποϋ ποτέ του μονάχο δέν 'βγήκε 
Πώς φοβούμαι μή τώβρω νεκρό.

’Στής ραχούλες, ’ςτά βοάχη, 'ςτά δάση 
κεϊ ποϋ τρέχουν τά άγρια θηριά, 
αχ! Θεέ μου, μή τύχοι περάση 
καί μέ εύρη κακή συμφορά.

Θρήνος 
Μάρω μου, παιδί μου, 
σε’χασα, πουλί μου. 
Φέρτε μου λουλούοια 
τή Μάρωνά στολίσω 
νεκρικά τραγούδια 
νά τής τραγουδήσω. 
Μάρω μου παιδί μου, 
σεχασα, πουλί μου. 
Πίσω νά γυρίσης, 
Μάρω, μήν άργίσης 
Σέ προσμένει ή μάνα, 
ή δόλια φτωχομάνα

ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
ΓΚΟΛΦΩ ΚΑΙ ΧΑΙΔΩ

ΧΑΙΔΩ Κυρά ποϋ κλαίς τί ε’χάσες; 
γιατί μοιρολογφς ;

ΓΚΟΛΦΩ (άνευ άπαντήσεω; πρός αύτήν.) 
Μάρω μου, παιδί μου, 
σεχασα, πουλί μου.

ΧΑΊ’ΔΩ (έγγίζουσα τούς ώμους τής Γχόλφως) 
Κυρά ποϋ κλαίς; μά δέν άκοϋς;... 

ΓΚΟΛΦΩ Πιά είσαι σύ τί θέλεις ; 
ΧΑΤΔΩ Κόρη καλή, ποϋ γιά καλό 

μέ ε’στειλεν ή Μοίρα.
ΓΚΟΛΦΩ Τί θέλεις λέγε, άπό μέ ; 

ή Μάρω ποϋ εινε ;
ΧΑΤΔΩ Ή κόρη, ποϋ μοιρολογώ, 

τρεχάτη πάει ’ς τά βουνά- 
χωρίς τ’ άρνί της δέν γυρνφ.

ΓΚΟΛΦΩ Μάρω μου, παιδί μου 
πιά δέν θά γυρίσης 
μόνη θά μάφήσης 
δόλια ή φτωχομάνα. 

I ΔΩ Κυρά, χαρίζω 'γώ τάρνί, 
ή Μάρω, άν θά βρεθή! 
Καλή κ’ή μάνα νά φανή, 

νά μή τιμωρηθή 
ή Μάρω ή καϋμένη, 
τώρα ποϋ εινε χαμένη.

ΓΚΟΛΦΩ Κόρη καλή ποϋ γιά καλό, 
σέ βλέπω εμπρός μου καί μιλώ. 
ΤΙ Μάρω μου πίσω νάρθή- 
τάρνί δέν θέλω, άς μή βρεθή.

ΧΑΤΔΩ ΓΙάμε λοιπόν κι'έχει δ Θεός, 
ή Μάρω θά βρεθή.

(απέρχονται) 
ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ 

Έπαινος της Χάϊδως.
ΧΟΡ. 'Ωσάν τά ρόδα τής αυγής 

δροσάτα μυρωμένα, 
φυτρώνουν πλάσματ ’ έπί γης 
μέ χάρες σάν έσένα. 
Ποιά μάννα, κόρη, σ'έπλασε 
μέ τόσ’ ώραϊα κάλλη, 
καί ’ς τήν ψυχήν σου έχυσε 
καρδιά τόσω μεγάλη ; 
Τά ρόδα, κόρη τής αυγής 
φυλλορροούν καί σβύνουν 
τά κάλλη μόνα τής ψυχής 
αιώνια θά μείνουν.

ΣΚΗΝΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
ΜΑΡΩ ΧΑ ΙΔ Ω, ΓΚΟΛΦΩ χαι ΧΟΡΟΣ 
(Ή Μάρω, Χάϊόω καί Γκόλφω φαινόμενα; 

μαζρό εν).
“Ας έχη δόξαν δ Θεός 
δ Πλάστης μας δ κραταιός 

(Εισέρχονται)
ΟΜΟΥ. ΤΙ χαρά, τί χαρά ποϋ έσώθη 

’καί δέν κλαίει μανοϋλα φτωχή. 
’Στάς άγκάλας της πάλι έδόθη, 
νά τήν βλέπη μαζί, νά ευτυχή 

ΜΑΡΩ. Ευγνωμοσύνην χρεωστώ 
κι’άπό καρδιάς σ' εύχαριστώ. 
Είς σέ οφείλω τήν ζωήν 
τήν κόρην τήν καλήν.

ΧΟΡ. Σωτήρ μας εινε δ Θεός 
δ Πλάστης δ καλός, 
δ Θεός ποϋ μάς σώζει

ΟΜΟΥ. Άς έ’χη δόξαν δ Θεός 
δ Πλάστης'μας δ κραταιός, 
ποϋ ολους τούς φτωχούς πον 
καί δέν άφήκε νά χαθή 
ή Μάρω ή ορφανή.

Θεμ. ΠοαϊΚΡΛ
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ΤΟ ΘΥΜΠΤΣΑΡΙΚΟ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ
Μιά φορά κ’ εναν καιρό ήταν 

ενα βασιλόπουλο. Αύτό τό βασι
λόπουλο έθύι,ιωνε πάρα πολΐτ 
κα\ διά τοΰτο δλοι τό έλεγαν «τό 
θυμωτσάρικο βασιλόπουλο» Μιά 
μέρα έκάλεσεν ένα άπό τους ύπη
ρέτας τον καί έπειδΰ δεν ηλθεν 
άμέσως, έθύμωσε τόσο πολύ, ώ
στε ’σάν νά λησμόνησε πώς· ήταν 
βασιλόπουλο, άρχισε νά ύβρίζη 
καί νά φωνάζη φ.·6ερά. Έξαφνα 
όμως, ’πάνω σ’ αύτό τό φοβερό 
θυμό πον είχε, φανεοώνεται μιά 
νεράιδα, ή όποια βαστοΰσε στά 
χέρια της ένα όλόχονσο πότη οι. 
Μόλις τήν είδε τό βασιλόπουλο 
έστάθηκε μ’ άνοικτό στόμα και 
τήν έβλεπε.

— Καλό μου βασιλόπουλο, τού 
λέγει ή νεράιδα, ξέοω καλά πώς 
όέν έχεις κακή καρδιά, άλλ’έχεις 
τό έλάττωμα νά θυμώνμς πολύ 
κ<Α έτσι γίνεσαι κακό χωρίς πρά
γματι νά ησαι λοιπόν έγώ σοΰ 
χαρίζω αύτό τό ποτήρι, πάρετο 
καίπρόσεξε καλά όταν σ >ΰ συμδή 
τίποτε καί καταλάβης πώς θά σε 
πιάση ό θυμός άμέσως γέμισέ το 
νερό καί πίε το- αύτό θά τό κά- 
μης τρεις φοραίς καί Θά δής πώς 
αύτό τό ποτήρι άμέσως θά σέ 
κάμη νά καταπαύσης τόν θυιιόν 
σου.» ’Αφού είπε αύτά τά λόγια 
Λ νεράιδα έγινεν άφαντος.

Δέν άργησε νά ’ρθή Λ στιγμή 
ποΰ τό βασιλόπουλο, κατά τά 
συνηθισμένα τον έθύμωσε, εύθνς 
όμως θυμήθηκε τό χουσό ποτήρι 
πού τοΰ χάρισε ή νεράιδα, τό άρ
παξε, τό ’γέμισε καί ήπιε τρεις 

φοραίς κ ’ έτσι τοΰ πέρασε ό θυ
μός. Άπό τότε όταν έτύχαινε νά 
θυμώση τό βασιλόπουλο έτρεχε 
ι ίςτό ποτήρι τής νεράιδας· έτσι 
σιγά σιγά’διώρθωσε τό έλάττωμά 
τον καί έπαυσαν πλέον όλοι νά 
τό λέγουν «θνμωτσάοικο».

Ύστερα άπό κάμποσο καιρό 
παρ ιυσιάπθη πάλι ή νεράϊ'α στο 
βασιλόπουλο, τό όποιον άμα τήν 
είδε τής είπε :

— Σέ εύχαριστώ πολύ, νεράιδά 
μου,για τό λαμπρό δώρο ποΰ μοΰ 
έκαμες· δέν μπορώ όμως νά έν- 
νοήσω πώς μόλις πάραι στά χέρια 
μον τό ποτήρι, άμέσως μοΰ περ
νά ό θυμός.

— Βασιλόπουλο, αποκρίνεται ή 
νεράιδα· δέν θέλω νά σέ γελάσω· 
αύτό τό ποτήρι κανένα προτέρη- 
ιια δέν έχευ άλλά τί συμβαίνει; 
Έως δτου γεμίσης καί άδειάσες 
τρεις φοοαίι τό ποτήρι,λαμβάνεις 
καιρό, σκέπτεσαι καλλίτερα καί 
έτσι σοΰ περνά ό θυμός.

Θά έννοήσατε,καλά μου παιδιά, 
πώς αύτό ποΰ διαβάσατε είνε ένα 
μικρό παραμυθάκι άλλ’ δπως ό
λα τά παραμύθια καί αύτό έχει 
κάποια αλήθεια, θέλει νά μάς δι- 
δάξηδτΐ δταν θυμώνωμεν πρέπει 
νά σκεπτώμεθα πολύ καί νά δί- 
δωμεν καιρόν νά μάς περνά ό θυ
μός. Προσπαθήσατε καί σείς, άν 
τυχόν έχητε αύτό τό έλάττωμα 
νά τό διορθώσητε δπως καί τό 
βασιλόπουλο- δοκιμάσατε καί θά 
ίδήτε τί χαρά θά έχητε διότι κα
τορθώσατε νά περιορίσητε τόν 
θυμόν σας. Αριςτελ Β. Πλλιουρλ

'Η βνναναοτρο<φ·»|
Μικρόν παιδίον είχε χύσει έπί τοΰ πα

τώματος έξ απροσεξίας έλαιον, διά νά *α· 
λύψη δέ τό πράγμα άπ'ο τόν πατέρα του 
εθεσεν έπι τοϋ λαδομένου μέρους έν τεμά- 
χιον χάρτου. Άλλά μετ’ ολίγον παρε- 
τ'ή-ησέν οτι ή κηλίς τοΰ ελαίου είχε με
ταδοθώ εις τό χαρτί.

—Είναι πολύ πείσμων αυτή ή κηλίς 
φαίνεται, ύπέλαδεν ό μικρός απρόσεκτος, 
άλλ' έγώ θά τήν κάμω νά μή φανή.

Καί έθεσε καί δεύτερον καί τρίτον φύλ
λον χάρτου, άλλ' είς μάτην' ή κηλίς έ- 
περνοΰσε πάντοτε τό χαρτί.

— Αί φίλε μου, είπε τότε ό πατήρ 
του. Δέν σοί φαίνεται οτι ή κηλίς αυτή 
ομοιάζει μίαν κακήν πράξιν τήν οποίαν 
μάτην προσπαθείς νά καλύψης και ή οποία 
έχει ώς συνέπειαν, όπως ή κηλίς μολύνη 
τόν λευκόνχάρτην ούτως και αύτή νά μο- 
λύνη τόν χρηστόν χαρακτήρα σου; Έάν θέ· 
λης νά φύλαξης τήν αγνότητα τής καρδίας 
σου φεΰγε πάντοτε τήν συναναστροφήν 
τών διεφθαρμένων άνθρώπων.

Κατά τον Qotiyau
Εύστοχος άπάννηοις

Νέος τις κομψευόμενος θέλων να ει- 
ρωνευθή πρώην διδάσκαλόν του, τοΰ α- 
πηύθυνε διαφόρους ερωτήσεις είς ας ό δι
δάσκαλος άπήντα πάντοτε εύστόχως.

Τέλος τόν ήρώτησε πόσον ετών ητο ;
—150. φίλε μου !
Έκπλαγείς δήθεν ό νέος έ'νεκεν ταύ- 

της τής άπαντήσεως, τόν ήρώτησε πάλιν 
ειρωνευόμενος πώς ήτο δυνατόν ό Θεός 
νά τόν άφήση νά ζη έπί τοσοϋτον χρόνον.

—Μά βλέπεις, φίλε μου, οτι μέ άφήκε 
νά ζήσω διά νά ί'δω οτι καί τά ζώα ήρ- 
χΐσαν νά είρωνεύωνται τούς άνθρώπους!

Λεοντόκαρδος Κρϋς 
Αληθής ιύγίνεια

Όταν ώμίλουν τά ζώα, ή πάπιαις πε- 
ριέπαιζον τον άτυχή όνον ώς τό βλακω

δέστερου όλων τών ζώων' από τήν πολ- 
λήν φλυαρίαν όμως έδίψασαν. Η λίμνη 
είχε παγώσει’ τώρα πώς θά πιουν νερό,;

Ό καϊμένος ό όνος, ό όποιος ειχεν α
κούσει οσα τοϋ έψαλαν, πλησιάζει τήν λί
μνην, θραύει διά τοϋ ποδός του τόν πά
γον καϊ στρεφόμενος είς τής παπιαις 
λέγει; ...

— Ορίστε, κυρίαις, πιέτε διά να έ- 
ξακολουθήσητε τήν εΰγενή συνομιλίαν 
σας.

Ή καϊμέναις ή πάπιαις έφυγαν κατη- 
σχημέναι.

Το επιμύθιο·/ εΰνόητον.
Κατά τδ Γαλλιχόν

•Η Χήνα χαΐ ή ίχ βνα.

—Μά είναι είς τόν κόσμον άλλο πλά
σμα άπό έμέ είς τό όποιον νά έδωκεν ό 
πλάστης περισσότερα χαρίσματα; έλεγε 
μιαν ήμέραν ή χήνα. Έγώ εΐμπορώ νά 
περιπατώ, νά πετώ, καί νά κολυμβώ. 
Ποιον άλλο ζώον έχει τά προτερήματά

ί , ,
—Μήν καυχασαι δα τοσον πολύ, παρα- 

ρακαλώ, διέκοψε μιά έχιδνα, διότι οδτε 
νά τρέχης ώς ό λαγωός δύνασαι, οΰτε νά 
κολυμίάς ώς ό δελφίν, ούτε νά πετας ώς 
ό αετός. Ή υπεροχή φιλτάτη μου δέν 
συνίσταται είς τό νά γνωρίζη τις ολίγον 
έξ όλων άλλά είς τό νά ήναι είς εν μό
νον τέλειος.

Λημώδιις παροιμία»
— Άπό πίτα ποΰ 8·ν τρως 

ΤΙ σέ μέλλει κι" άν καή 
— ’Αμήν 1 άπό τό στόμα σου 

Κα'. ς' τό Θεό νά πάη.
— Άπό τής συκιάς το γάλα 

Kj' άπ’ τοΰ κάβουρα τό ζουμί.
— Άπ’ τό σιγαλό ποτάμι, φεύγα.
— Άπό φτωχό μή δανεισβής 

Τι πιρπατε" και κλαίει,
— Άπό χοιρινό άσκί 

Ήπιες ποτέ κρασί;
— Αργεί ό Θεός

Καϊ σκάει ό φτωχός



14 ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΦΥΛΛΟΝ 249 250 ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΦΥΛΛι^ι 15

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
Περί τών έκκληιΐιαότικών κωδώνων

— Κατά την διάρκειαν τοϋ διωγμού τών χρι
στιανών, οί όπαδο'ι τοϋ Χριστού δέν ειχον κανέν 
σημεϊόν δι’ ον νά καλώνται εις τάς ιεροτελεστίας. 

"Οταν όμως δ Μέγας Κωνσταντίνος άπέ- 
δωκεν είς τήν εκκλησίαν τήν ειρήνην, οί χριστι
ανοί ως σημεϊόν προσκλήσεως μετεχειρίζοντο 
τήν σάλπιγγα.

Αργοτερον ετέΘησαν εις χρήσιν τύμπανα 
κύμβαλα, όργανα χαλκά, όρειχάλκινα και σιδηρά 
κτοπώμενα διά σφύρας.

Τέλος δ Κώδων άντεκατέστησε πάντα 
τ’ ανωτέρω σημεία.

Ή έφεύρεσίς του είναι αρχαιότατη Κατά 
τον Tbiers δ αρχαιότερος κώδων χρονολογείται 
άπό τοϋ 1500 π. χ.

Ώνομάσβη Καμπάνα κατ’ άλλους μέν 
διότι έν τή δμωνύμω επαρχία τής ’Ιταλίας κατέ- 
σκευάσδησαν τό πρώτον κώδωνες.

Κατ’ άλλους δέ διότι κατασκευάσδησαν έκ 
χαλκού τής Κομπανίας όστις κατά Πλήνιον ήτο 
δ αριστος τών χαλκών.

Ώς πρώτος ε.'σαγαγών είς τήν έκκλησιά- 
στικήν χρήσιν τούς κώδωνας έν τή Λύσει φέρεται 
ό Πάπας Σεβαστιανός κατά τόν Η.' αιώνα, κατ’ 
άλλους κατά τήν Ζ.' εκατονταετηρίδα είσήχόη- 
σαν έν τή Λύσει οί κώδωνες.

Πλήν δ άγιος Γρηγόριος τής Tours ό- 
στις άπεβίωσε τό 596 μ. χ. αναφέρει ότι ·οί πι
στοί εκαλούντο είς τήν έκκλησίαν διά τών κω- 
δωνων».

Έν τή Ανατολή κατά πρώτον έπεμψεν 
δ Δόγης τής Ένετίας είς τόν Λύτοκράτορα Μι
χαήλ κώδωνα διά τόν ναόν τής Άγιας Σοφίας. 
Περί τηλεγράφου όημειώόεις

—Τοΰ τηλεγράφου ή έπινόησις 
εις τόν Άββαν Chappe.

’/ Αί πρώται δόκιμα! έγένοντο έν 
έν τώ κήπω Belleville κατά τήν 21 
1792.

Πρώτος έδωκε συγκεχυμένην ιδέαν περί 
τηλεγράφου δ Σκώτος Κάρολος Μαροχάλης τό 
1753.

Μετά αιώνα περίπου τό 1835 ό βαρώνος 
Σχίλιγγον έκ Πετρουπόλεως έδωκε ιδέαν τής διά 
σύρματος κατασκευής τηλεγράφου.

Ή έπιτροπή είς ήν ό Σχίλιγγον άνεκοίνωσε 
τάς σκέψεις του τώ είπεν ότι ή πρότασίς του 
είναι μωρά και τά εναέρια σύρματά του έπινόη- 
σις γελοία,

οφείλεται

Παρισίοις
Μαρτίου

Κατα τό 1842 ό γρκμματεύς τής έν Πα- 
ρισίοις ’Ακαδημίας τών έπιστημών διεκήρυξεν 
ότι δ ήλεκτρικός τηλέγραφος έμελλε ν’ άντικατα- 
στήση τόν έναέριον.

Τηλεγραφικήν γραμμήν κατεσκεύασε πρώτη 
ή Γερμανία τώ 1833.

Δευτέρα ή Αγγλία τώ 1837,
Αί Ήνωμίναι πολιτείαι είσήγαγον τόν τη

λέγραφον τό 1847.
Εϊτα έρχονται κατά σειράν Ή Αυστρία, 

αί Κάτω Χώραι, ή ’Ελβετία, ή Σουηδία, ή Δα
νία, ή Νορβηγία καί ή Ισπανία. 
Περί βελόνης ιστορικά.

— Ή κατασκευή τών βελονώ» είναι αρχαι
ότατη.

Τό 1370 ΰπήρχεν έν Νουρεμβέργη έργο- 
στάσιον κατασκευάζον βελόνας έκ χάλυβος.

■/ Τό είδος τούτο τής βιομηχανίας είσήχβη 
έν Αγγλία τό 4543. έν Γαλλία δέ περί τά 
μέσα τής ΙΗ.’ έκατονταετηρίδος,

Διά νά κατασκευασβή έντελώς ή βελόνη 
πρέπει νά διέλΟτ) όιά τών χειρών 100-120 ερ
γατών.

Ή στίλίωσίς της μόνον συνίσταται έκ 
πέντε διαφόρων έργασιών τών όποιων έκαστη 
πρέπει νά έπαναληφβή δεκάκις.

Πρέπει όμως νά προσΟέσωμεν ότι συγχρό
νως κατασκευάζονται 30 φάκελλοι βελονών,

"Εκαστος φάκελλος έγκλείει 500,000 βε
λόνας ήτοι οί 30 φάκελλοι 15,000 000 τοι- 
ούτων.

• / Είς έργάτης έργαζόμενος δέκα ώρας τήν 
ημέραν διατρυπά είς τό διάστημα τούτο 4,000 
βελόνας.

■φ· 1000 βελόναι έν ’Αγγλία κοστίζουν είς τό 
εργοστάσιου 70 λεπτά,

·/ Τό άληβές γνώρισμα τής καλής βελόνης 
είναι τό νά λυγίζκ, χωρ’.ς να δραυεται.

’ ’ Ή βελόνη έφευρέδη παρα τίνος Έλληνίδος 
Προ τής έφευρίσεώς της μετεχειρίζοντο διά 

νά ράπτωσιν οστά όξέα, άκάνΟας ιχθύων και άλλα 
παρόμοια.

Περί γάλακτος.
— Τό γάλα διά νά τό δοκιμάσητε άν είναι 

νερομένον δέν έχετε νά κάμητε παρά τό έξης;
■/ ’Εμβαπτίσατε καδέτως βελόνην εντός τοϋ 

αγγείου τοϋ περιέχοντος τό γάλα και άνασύρατε 
αμέσως αυτήν.

Έάν τό γάλα είναι καβαρόν μέρος τοϋ 
ρευστού θέλει κρεμασδή άπό τής βελόνης.

• ’ Έάν δέ είναι νερομένον,έστω και έπ’ έλά- 
χιστον, τότε ουδέ σταγών θέλει κολλήσει είς τήν 
βελόνην.
Περί πετρελαίου _

— Τό πετρέλαιον άνεκαλύφδη τώ 1857 έν ’Α
μερική

ΠΝΕΥΜΑ
Ή Μ α μ α—Γιώργο γιατί κλαΐς; Μή

πως θ' έδειρε ό πατέρας;
Ό Γιώργο ς—Κλαίω ίάα Ida για

τί δέν μ’ έδειρε, ένώ τόν Πέτρο τόν έ
δειρε καλά καλά καί τοϋ έδωκε έπειτα 
γλυκό διά νά ήόυχάόμ.

Εστάλη ύπό Ποιητρίαν Σαπφο5ς

Ή ’Ελένη ζητεί άπό τόν άδελφό της 
Κωότάκην τό τελευταίου τεύχος τοϋ 
•Παιδικού φύλλου·.

Καί ό Κωότάκης:
—Μά ποΰ θέλεις νά εύρω τό τελευ 

ταϊον φύλλον άφοΰ άκόμη έχομεν Μάρ
τιον ;

Εστάλη άπό τό θυμάρι roti Ταϋγάτου

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Αίνιγμα 91

Μία νήσος Οά προδάλη 
όπως είμαι άν μ’ άφησης, 
τρία γράμματ’ αν μού βγάλης 
και τό έν μοΰ μεταβολής 
τότε ζώον 0’ άπαντήσης.

.ί4εζ«ί/ς·
Αίνιγμα 92

Τό πρώτον μου σέ προσχ'άλιΓ, 
Τό δεύτερόν μου λάμπε·.
Τό σύνολον ζώον γνωτιτόν, 
Τό ζεύρουν όλοι οί κάμποι

.άΖαίχρουσ Λρητη·
Λίνιγμο» »»

Κοπιάζω σ’τά χαμένα 
ΜΙ είς Σΐ νά μ εταβάλω, 
Ζώον είναι κα- ■“ ένα. 
Ζώον είναι κ·»· τ® “λλο

• Λαντοχαρίοΐ ίρης· 
Γρίφος 94
Μ Μ

“MapxeJJa·
♦«•νηιντδλιαον 98

• Τ................... ν.. β.γ.τ.ρ
τ.ς λ.τ.τ.τ.ς

«Jor Καΐσαρ·
Αίνιγμα 9β

Τό πρώτον είναι πρόΟεσις,
Τό άλλο πόλις στρογγυλή.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ
— Τό εΠρότυπονέν Άβήναις 

Παρθεναγωγείο· τών Κυριών» τό άριστα 
χατηρτισμένον συνιστώμεν ένθέρμως.

— Είςτόν π ρ ί γ κ η π α Γεώρ- 
γ ιο ν». Τό δημοσιευθέν ποίημα τοϋ κ. Ν.

ΜΙΚΡΩΝ
Κ ι κ ή—Μαμά, ό Δανός άπό ποΰ κα

τάγεται;
Μ α μ ά—Άπό τήν Δανίαν.
Κ ι κ ή— "Αμ ό Τρελλός ;
— Άπό τήν Τρελλίαν, κουτή 

διακόπτει ό μικρός Δημητράκυς !
’Εστάλη ύπό Tofo’rou

Ή μικρά ’Ιωάννα θέτει τό φύλλον 
τοΰ περιοδικού r ις τό ύποϊον είχε δή- 
μοόιευθμ ή είκόν τοΰ πρίγκηπος Γε
ωργίου. είς ττ ν μικράν βαρκούλαν τήν 
οποίαν τής έχάρκίαν τό νέον έτος,

—Διατί τόι κάμνεις αύτό Ιωάννα ;
—Διά νά ίδώ πώς θ’άρμενίζμ ό πρίγ- 

κη-φ Γεώ^’ος.
Εστάλη ύπό Π. Καρούσου

ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Τό σύνολόν μου φίλτατε
Τήν οικουμένην απειλεί

•ΙρυσόμαΛΧον ijpac·
'Απροσδόκητου 97

Τί ούτε ύπήρξεν, ούτε ';ά ύπάρξη ποτέ:
• Π AeJaCaroc·

Ά "λιαοσύμφωνον 98
.ι.η. ου.ι ι.α.

■ Κ7α "//.πείρος· 
’Απροσδόκητου 99

Ποιον τό ήμισυ τοϋ 188 ;
• άιπαιος Άριστει'ιίης·

Τετράγωνον 4ΟΟ

Νά συμπληρωδή τό τετράγωνον ώστε καβέτως 
και όριζοντίως ν ’ άναγινώσκονται Λ λέξεις

•θβσσαΛιχ^υ Άστήρ·
Λύσεις τών έν τφ Γ’ «ύλλω δημοσιεν- 

Οεισών άσκήαεων «νεύματος
81) Ζάκυνθος - Ύάχινβος—81) "Αν γράψωμεν 

τάς λέξεις «κόκκινα γράμματα·.—83) "Αν τεβή 
πρό τοϋ κατόπτρου. — 84) Τρίτη-Κρήτη —85) Ό 
ουρανός μέ τόν ήλιον τήν σελήνην χαι τα άστρα 
—86’Άτλας-τάλας.—87 "Αν Ονος μέ έλάκτισε 
καγω αντιλακτίσω αυτόν; — 88) Κοραξ-Κ'’ 
891 Πόντος-Πόνος.—90) Κύόηρα-'Ηρα

Κοτσελοπούλου έν τώ προηγουμέν 
όπερ εμελοποίησεν ό κ. I. Καίσαρτ 
ραΐον έμβατήριον πωλείται είς τού χ 
δίου διά χλειδοκύμβαλον χαί φισμα. 
σχολεία είναι απαραίτητον.
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Συγχεχινημέ «ον άπό τ-’'ας συμπαθείς ενδείξεις 
των μικρών μου συνδρομή·; ΰν ατέλλω γλυκά φι
λήματα εϊς άγνωότον φίλον ή φίλην 
JlOif τής όποιας ή τοΰ όποιου τό γραμμαιάχΐ 
δέν είχε υπογραφήν καί διά του -ο δεν {σημείωσα 
εις τόν διαγωνισμόν χαι τάς λύο'εις τάς οποίας 
μο'ι ϊστειλε, είς τήν πολυφίλητον ΠΟυιΤΟίαν 
Σαπφά) τήν όποίαν ενέγραψα εις - ,'·■ ·Βιβλιοβή- 
χην. μου. τόν φίλτατον θθυΚ’<ιόϊίν τόν όποιον 
ευχαριστώ διά τάς συμπαθιϋ του χρίσεις χ· ’ ένέγρα- 
ψα είς τήν «Βιβλιοθήκην.,τούς αγαπητούς βράχον 
τής Ντραμπάτοβας χαι Π. Καλαμαριά·- 
την τών οποίων έ’λαβον τάς λύσεις χαι ευχα,οι- 
στώ διά τάς ενθουσιώδης χρίσεις των, τους άλη- 
σμονήτους Αθηναϊκόν Άάτέρα καί 'Οδοι
πόρον τούς όποίους ευχαριστώ διά τά συγχαρη
τήριά των χαϊ τών όποιων έλαβον τάς λύσεις, 
τήν χαριτωμένην μου Δϊμόχρουν Κρήτην 
τήν όποιαν θά παραχαλέσω νά μοϊ γράφγ; χαθαρώ- 
τερα χαϊ μόνον άπό τόν εν μέρος τοΰ χάρτου τό 
αγαπητόν Χονάόμαλλον δέρα" τό όποιον ενέ
γραψα εις τήν «Βιβλιοθήκην. >.αΙ τοΰ '.ποιου θά 
δημοσιεύσω τάς «ασκήσεις πνεύματος·, τόν προ
σφιλή ΕΌμολπον τόν όποιο {«έγραψα εις τήν 
• Βιβλιοθήκην·. τόν αγαπητόν Λεοντόκαρδου 
Κρήτα τόν όποιον παραχαλώ νά διατύπωση χαλ- 
λίτερον τήν ίρώτησίν του. τόν προσφιλή Ν ιιλέα 
τόν όποιον παραχαλώ νά μοΰ φιλήση τήν Μετά· 
ξούλαν μου χαϊ νά τής εΐπη ότι τό διήγημά της 
θά δημοσιευθή είς τά «Μιχρά-Μιχρά· ,τους φιλτά- 
τους Θ. Καραγιάννην, χαϊ Άρΐότ-Σαμαρά- 
χην τούς όποίους ένεγραψα είς τήν. Βιβλιοθήκην ■, 
τούς άγαπητούς Άρχιναύαρχον Θεμιστο
κλή καί Μικρο-μέγαν τών όποιων Ελαβον 
τάς λόσεις, τόν Δίκαιον Άριότείδην ό όποιος 
χατά τάς διαβεβαιώσεις τοΰ διανομέως μου αδίκως 
παρεπονέθη χαϊ τόσον δριμέως μάλιστα, τόν σε
μνόν μου Μβνεξέν τοΰ όποιου έλαβον τάς λύσεις, 
τόν άλησμόνητον Πέτρον Καροΰόον ό όποιος 
ανησύχησε διά τήν βραδύτητα τής διανομής τοΰ 
προηγουμένου φύλλου χαϊ τοΰ όποιου τάς ασκή
σεις θά δημοσιεύσω, τήν αγαπητήν μου Τιτϊκαν 
—τούτο τό ψευδώνυμον μοϊ άρέσχει περισσότερον—

' δύναται χαϊ τώρα να λαβή μέρος εις 
ονισμούς μου, τόν φίλτατον Γ.Δ.Τυάμ- 

όποιου τό άδελάκι Ι'ιάγκον ένεγραψα 
:ό περιοδικόν χαϊ εις την -Βιβλιοθήκην 

φίλον Δ. Γ. Σαραντάρην τόν όποιον 
είς τήν «Βιβλιοθήκην· καί ευχαρίστως 

τιπρόσωπόν μου έν ΠειραιεΓ όπόθεν ά- 
ίς φιλικός ένεργείας του, τόν πρσφιλ.ή 
Πειραιεϊ τόν όποιον £ν λάθος τοΰ δι- 
οΰ μου ήνάγχασε νά μοϊ στείλη -ν ώ· 
ΐματάχι, τήν πολνφίλητον 'Αεικίνη

τον Περιστεράν τήν όποιαν ευχαριστώ διά 
τόν ενθουσιασμόν της χαϊ πληροτορώ οτι δλαι αί 
λύσεις της βημειοΰνται καί λαμβάνονται ΰπ' ό'ψιν, 
τόν φίλτατον Τοξότην τοϋ όποιου έλαβον τάς 
λύσεις, τόν χαριτωμένον μου Κόάόυφον ό όποιος 
άπό -.οΰδε μέ ειδοποιεί· δτι θά σπεύση νά μέ έ· 
πισκεφθή είς τό γραφείον μου όταν ελθ- είς Α
θήνας διά νά μοΰ έκφραση χαϊ προφορικώς τον 
ενθουσιασμόν του, τόν νέον φίλον μου μέ τό ώ· 
ραϊον ψευδώνυμόν τοϋ Θυμάρι τοϋ Ταϋγέτενυ 
ό όποιος είναι χαταμαγευμένος μαζή μου και 
τοΰ οποίου έλαβον τάς λύσεις και τά · αινίγματα ·. 
τήν προσφιλή Λεοντίάδα Σαηφύ» ή όποια 
είναι κατενθουσιασμένη μέ την-Βιβλιοθήκην μου·, 
τόν άγαπητόν Π. Κοκονδύνην τόν όποϊον ή α. 
-.-αξία τοΰ διανομέως ήνάγκασε νά μοϊ γράψη έν 
εύγ.'νέστατον γραμματάχι, τόν άγαπητόν Θ. Κα· 
ραγιά υνην ό όποιος μετονομάζεται Αίθριος 
Ούρανόζ· καϊ είς όν άπέστειλα τά ζητηβέντσ, 
τόν φίλτατον ΘειΜαλίΚδν Άοτέοα τοϋ όποιου 
ή παρατήρησές είναι πολύ ορδή καϊ τοΰ όποιου 
θά δημοσιεύσω τ άς ασκήσεις, τήν χαριτωμένην φί
λην μου Κέαν-’ΨΙπείρρν είς τόν ενθουσιασμόν 
τής όποιας etvat αέ’ΰνατον ν' απαντήσω και τής 
όποιας -,ό γραμματάχ.. διά τοΰ όποιου προσφέρει 
ασπασμούς «ίς τό Ανθος τοΰ λειμώνας, τόν 
Παντελή Δελεζάνον καϊ τήν Πειραΐκήν 
αύρα ανέγνωσα τρεί'ς φοράς χαϊ {σημείωσα 
τάς λύσεος της, τήν προσφιλή Δέσποιναν Λα- 
ρϋρύαν τής όποιας έλς-ρ,-,ν τήν συνδρομήν καϊ 
τάς λύσεις, τήν παρακαλώ δέ νά έκλέξη μόνη 
ψευδώνυμον, τόν φίλτατον Σ Σδράλην ό'οποίος 
άπό σήρερον λ.μβάνει — μκνετέτο—τό ψευδώνυ
μον Καλοκάγαθος Πηνελόπη: χβϊ -οΰ ό
ποιου έλαβον τάς λύσεις, τόν άγαπητόν ι·Λ. Κα
ρών τοΰ όποιου ούτε λύσεις τοΰ προηγουμένου 
τεύχους, οΰτε συνδρομήν τής -Βιβλιοθήκης- {λα- 
βον, τήν φιλτάτην Βοώπιύα Ήραν ή όποί, πα. 
ραν,αλεϊται νά διέλβη έχ τοΰ γραφείου μου χι<1 λα
βή τήν άπάντησιν είς τήν επιστολήν της, τον α
γαπητόν μου Ωκεανόν ό όποιος από σήρ ·ρ07 
χαϊ αυτός μετονομάζεται*Ανθος τών"Αλ3τε-,>ν, 
τό χαριτωμένου μου Άραχναΐον τοΰ όποιου τ. 
λαβον τάς λύσεις, τούς προσφιλείς Γ. Σερθύί·>ν 
καϊ 1’ Καρατζάν είς τά τελευταία γραμματ 
χια τών όποιων δεν απαντά κάνεις ούτε μέ χι/ΐα 
φιλήματα, τόν φίλτατον 'Ορμητικόν βορράν 
τοΰ όποιου έλαβον τάς λύσεις καϊ ένεγραψα είς 
τήν .Βιβλιοθήκην· μου, τόν άγαπητόν Γ Β. 
KaJietavaxnV ό όποιος δέν δύναται καθώς μτ' 
γράφει νά μοΰ εχφράση τήν αγάπην του χαι “t 
όποιου ίλαβον τας λύσεις, και είς όλους τούς χτ 
λους φίλους μου οί όποιοι μοΰ έγραψαν μετά τί 
20 χαϊ εις τους όποίους θ απαντήσω προσεχώς

Έκ τοΰ τυπογραφείου τής .Κορϊννης·, ϋδός Φωκίωνος άριθ. 5.


