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ΠΕΡΙ ΣΪΪΤΑΣΕΩ2 ΤΟΤ «ΠΑΙΔΙΚΟΤ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ» 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΉΣ

ΤΟ ΪΠΟΤΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΪΣΕΩΣ

Πρύς τούς Χχολ«ρχ«ς, διευθυντής 'Ελληνικών Χχολείων καί διδασκάλους

θ', χ. χ. Ν. Α. Κοτσελόπουλος καί Μ. Ε. Καναζάκης άνέλαβον την έζδοσ'.ν φύλλου περιοδικού, 
χάριν τής [χικρ&ς νεολαίας, ύπό τήν επιγραφήν «Παιδικόν Περιοδικόν.·

Εχοντες ΰπ οψιν τήν Sx των τοιούτων περιοδικών συγγραμμάτων προσγινορ-ένην ώφέλειαν εις 
τήν μικρόν νεολαίαν καί επιθυμοΰντες νά συντελέσωμεν εις τήν όσον οΐόν τε γενιζωτέραν αυτών διά- 
δοσιν, έγκλείομεν ύμΐν ώδε αντίτυπα της αγγελίας των έ'.δοτών τοϋ «Παιδικού Περιοδικοί. και 
συνιστώμεν νά προτρέψητε τούς βουλο[ζένους καί δυναμένους νά έγγραφώσι συνδρομηταί.

Τάς άγγελίας μετά τήν ύπογραφην θελετε έπιστρέύει εις τό Ύπουργειον διά τά περαιτέρω. 
Έν Άθήναις τή 6 ’Ιανουάριου 1889.

Ό Υπουργός
Π. ΜΑΝΕΤΑΣ

Ό Διεκπεραιωτής
Στέφανος Μ. Παριςης

ΑΘΗΝΑΙ. Ιανουάριος 1889. Τεύχος Α'.Ετος Α'.

Έν Έλλάδι...........................  Δραχ.
Έν τώ Έξωτερικώ............... Φρ χ. 2.50
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<1.Σ τούς συνδρκμ-όντας ζκθ’.οίονδήποτε 

καρδίας τά ευχαριστήρια ήμ.ών, εύχομ.ενε>ι

τρόπον τό ΠΑΙΔΙΚΟ^ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ έζφράζομεν άπ.ό 

άμα αΰτοΚς έπί τω νέω έτει υγείαν και ευτυχίαν.

ΛΕΥΚΩΜΑ «ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ»
Πρωτοφανές, ποιχιλώτατον, είκονογραφημένον εις μέγα 8ον σχήμα έκ 32 σελίδων, έπί χάρτου 

έρυΟροΰ, στερεού καί στίλβοντος. Θά ίδη τό φώς κατά τήν πρώτην τού Νέου Έτους. Σπεύσατε· προ
πληρώσατε όλοι μίαν δραχμήν μέχρι τής 31 Δεκεμβρίου, αν θέλετε νά τό ί'δητε, άν θέλετε νά τό 
άποκτήσητε ! ’Εν αύτω θά δημοσιευθώσιν έργα πρωτότυπα των διευθυντών καί συνεργατών τοϋ αΠαι
δικού Περιοδικού» καί άλλων διακεκριμένων λογογράφων, ποιητών, μουσικών κτλ. θά περιέχη μικρόν 
έο^τολόγιον, πληροφορίας διά τούς παϊδας, διηγήματα, ποιήματα, περιγραφές, ποικίλα, γνωμικά, μύ
θους, άσματα, ύγιεινά παραγγέλματα, εικόνας, αινίγματα, παιγνίδια, κλπ. πάντα ευχάριστα και τερ
πνότατα ! Σπεύσατε· με μίαν δ ρ α χ μ ή ν μόνον θά άποκτήσητε έν ΦΙΓΟΪΡΙΝΑΚΙ, όποιον τό «Λ ε ύ- 
κ ω μ α» τού «Παιδικού Περιοδικού».

Δίδεται δωρεάν έν «ΑΕΙΚΩΜΑ» εις τον έγγράφοντα πέντε συνδρομητάς εις τό «Περιοδικόν» ή 
δέκα είς τό Λεύκωμα.

Εις δέ τόν έγγράφοντα δέκα συνδρομητάς είς τό «Περιοδικόν» δίδεται ό Α' τόμος αυτού, ή άπο- 
στελλεται αύτώ ό δεύτερος (έπί έν έτος). Είς τούς έγγραφομένους νέους συνδρομητάς ό Α' τόμος δίδε
ται άντί δραχμών δ ύ ο, είς δέ τούς μή συνδρομητάς αντί δραχμών τ ρ ι ώ ν.

Είναι λίαν σύντομος ή έκδήλωσις αϋτη τής πρό; τού; 
ένθαρρύνοντας ήμά; αγάπης. Σύντομο; μέν, άλλ’ αληθή;.

’Εάν άπεβλέπομεν μόνον εις τόν καταπληκτικόν αριθ
μόν των έγγραφέντων άχρι τοΰδε συνδρομητών, τά προ; 
τούτους άποστελλόμενα νύν ευχαριστήρια θά άπέβαλλον 
τήν σημασίαν, ήν έπιθυμοϋμεν ν’ άποδώσωσιν αυτοί; οί 
εύγενώς συνδραμόντε; ημάς. Άποβλέπομεν ποό πάντων 
είς τήν εύγενή προθυμίαν, μεθ’ ή; ένεγράφησαν συνδρομη- 
ταί, ύπεδέχθησαν τήν Ιδέαν ημών και ένεθάρρυναν ημάς 
είς τό έ'ργον, δπερ έν έπιγνώσει των δυσχερείων άνελάβο- 
μεν ύποσχεθέντες νά καταστήσωμεν αύτο ώφελιμώτατον 
εκείνοι;, οί; προώοισται καί συνεπώς άςιον ύποστηρίςεως. 
Άποβλέπομεν μόνον είς τήν εύγενή προθυμίαν, δΓ ή; ένε
θάρρυναν ημάς κατά τρόπον, δστις ένώ είναι πολύ ευχά
ριστος ήμΐν, άφ’ ετέρου προξενεί καί λύπην διά τήν άδυ- 
ναμίαν τοϋ ν’ άνταποκριθώμεν ομοίως ή ν’ άπαντήσωμεν 
κάν Ιδιαιτέρως πρό; τούς ένεργήσαντας υπέρ διαδόσεω; 
του «Παιδικού Περιοδικού··.

Η πρόθυμο; ένθάρρυνσι; καί ΰποστήριξις, ή; έτύχομεν, 
είναι το ηθικόν θάρρος, οΰ είχομεν ανάγκην πρό; επιτέ- 
λεσιν τών ύποσχεθέντων διά τής άγγελίας τοϋ περιοδικού.

Έν ταυτγ, αρκούντως έξεδηλώσαμεν τόν διά τού 
ριοδικοϋ έπιδιωκόμενον σκοπόν.

Αν και πάλιν ά#ορι>/·ως ΰποσχεθώμεν τόσον είς ■ 
νϋν συνδρομητάς, οσον καί εις τούς μέλλοντας, οτ 
παρεςωμεν αύτοϊς ή τοϊς τέκνοις των ήθικήν ωφέλειαν 
σχεδόν άδάπανον, δεν άπομακρυνόμεθα τών ΰποσχεθέντων.

Διά δέ τούς έπιθυμούντας όπως διά χαλκοστόμ.ου τυρρη- 
νικού κωδωνος διακηρύξωμεν τάς υποσχέσεις ημών, έπανα- 
λεγομεν, έν ή περιπτωσει έν οίονδήποτε ψύλλον τοϋ «Ιΐαι- 
δικού Περιοδικού, δεν ήθελε φανή άνταποκρινόμενον είς 
τάς αυστηροτάτας κρίσεις καί απαιτήσεις των, ότι δι’

πέ

του; 
:ι θά

ένός μέν μόνου φύλλου δεν είναι βεβαίως δυνατόν νά πραγ- 
ματοποιηθή ό.τι είς μακράν χρόνον κατορθούται, τούτέ- 
στιν ή διαμόρφωσις τού παιδός, διά τών πολλών δέ καί 
πλουσίων μέσων, άτινα προς τούτο θέλομεν έκάστοτε δια
θέτει έλπίζομεν ότι θά συντελέσωμεν είς τούτο υπέρ πά
σαν παντός προσδοκίαν.

Έν τή αγγελία περιεγοάύαμεν όσα ποό πάντων έξ ιδίας 
δυνάμεως θέλομεν παρέχει τοϊς συνδρομήταϊς, ϊνα γνωρι- 
σθώυ.εν αύτοίς. Περί τών έξ ευρωπαϊκών περιοδικών βοη
θημάτων δέν έκάμομεν εΰρύν λόγον, ϊνα μή άκαιρολογή- 
σωμεν.

Έν τ·7, β' όμως έκδόσει τή; άγγελίας προσεθέσαμεν δτι 
«κατά μίμησιν τών άριστων Γερμανικών καί Γαλλικών πε
ριοδικών. θέλομεν εκδίδει τό περιοδικόν, άναγκασθέντες 
ν’ άπαντήσωμεν διά τούτου τρόπον τινα είς τινα ένταϋθα 
έκδιδομένην , ήτις μετ’ αδικαιολογήτου, άν μή
κακοβούλου σπουδής ώρισεν άντί τής ζητηθείσης συστα- 
σεως τό Γ.τοάειχμα «τού Παιδικού Περιοδικού»!

Ή αθόρυβος σύστασις καί διάδοσις τούτου έφάνη ήμΐν 
ή ιόφελιμωτέρα διασάλπισες τής έκδόσεώς του. Και τούτο, 
διότι διά ταύτης δέν διενοήθημεν νά διαταοάξωμεν οΰδε- 
νό; τούς κύκλους, μόνη? έπιθυμίαν έ'χοντες νά φανώμεν 
ωφέλιμοι τοϊς συνδρομηταϊς ημών.

’Άν αί ανωτέρω υποσχέσεις ήμών χρήζουσιν έπεξηγ*η-  
σεώς τίνος, ταύτην δίδομεν, οσον αφορά τά έκ ξένων πε
ριοδικών βοηθήματα, δηλούντες, ότι θά παρέχωμεν τυϊς 
άναγνώσταις ημών παν δ,τι τερπνόν ηθικόν καί χαρίεν 
ήθελον περιέχει όμοιου σκοπού περιοδικά Γαλλικά, Ιτα
λικά. Γερμανικά, Αγγλικά καί Ρωσσικά, έζασφαλίσαντες 
τήν συνεργασίαν πολλών λογιών.

Έκτο; τούτων θά δημοσιεύωμεν τά άριστα τών ξένων 
πα·.δ·κών συγγραμμάτων μετ’ εικονογραφιών, ώ; καί διη-

(Έκύ',σις βςυτέζα).
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γήματχ πρωτότυπα τών μικρών σ>ι δρορητών ημών, ούς 
θά ύποκινήσωμεν παντί σθένει καί τοόπφ πρός τούτο, φρο- 
νούντες, οτι καί τούτο πλειοτερον καί άποτελεσματικώ- 
τερον· θέλει συντελέσει είς τόν σκοπόν τού «Παιδικού Πε
ριοδικού·.

Ούτως όριζομένης τής πορείας τού «Παιδικού Περιοδι
κού» πάσα κατά τούτου μορφή καί άντίδρασις θά προέρχε
ται ,άναμφιβόλως έκ ποταπών συμφερόντων, άτινα ουδό
λως ημείς έ'χομεν ΰπ’ οψιν διά τής έκδόσεως τού περιο
δικού. Ουδενός μάλιστα θέλομεν φεισθή κόπου καί δαπά
νης, ίνα καταστήσωμεν αυτό άριστον ανάγνωσμα καί έν- 
τρυφημα διά τάς οίχογεςεΐας των σιΤνάρορητών ήμών.

ΦΩΛΕΑ ΧΕΛΙΔΟΝΟΣ
Κατοικούν είς έξοχικήν τινα οικίαν αρκετά ευπρεπή καί 

υψηλήν, Τά παράθυρα τού δωματίου μου έβλεπον είς ένα 
λαμπρόν κήπον πλήρη εύοσμων άνθέων, τά όποια ή δρόσος 
τής άνοίξεως καί αί πρωϊναί ακτίνες τού ήλιου καθίστων 
μαγευτικότατα.

Πρωίαν τινα τακτοποιούσα τά πράγματα τού δώμα· 
τίου μου έψαλλον εύθύμως άσμα' τι, τό όποιον μοί είχε 
μάθει άλλοτε ή μήτηρ μου

’Ω χα.Ιή ρου χε,Ιιδών ι ·
πέτα,’στό διχτυωτόν

είτε εΐδον εν τών ωραίων τούτων πτηνών νά είσέρχηται 
από τό παράθυρον, νά πέτα, πέριξ τού δωματίου «ου, καί 
νά καθίση τέλος εις τό ξύλον, άπό τού οποίου είχον άναρ- 
τήσει τά παραπετάσματα τού παοαθύοου μου-. Αφού άνε- 
παύθη έκεϊ ολίγον, έκάλεσε,μέ τό κελάδημά της ά»λο πτη- 
νόν, τόν σύντροφόν της βέβαια, ό όποιος είχε καθίσει επί 
τίνος δένδρου άντικρύ τού παραθύρου μου, άλλ*  επειδή δέν 
έτολμα νά είσέλθγι, έπέταζε πάλιν έκ τού δωματίου μου 
ή ^ελιδών καί πλησιάσασα τον σύντροφόν της τώ μετε- 
βίοασεν άναμφιβόλως τάς παρατηρήσεις της. Μετά πέντε 
λεπτά προς μεγάλην μου έκπληζιν εϊσήλθον καί τά δύο 
ταχέως έχοντα εις τό ράμφος των πηλόν, όπως κτίσουν 
τήν φωλεάν των.

Όλην τήν ημέραν τά πτωχά μικρά ζώα ήσχολούντο 
νά κτίσωσιν τήν κατοικίαν των είς τήν οροφήν τού δωμα
τίου μου, προσκολλώντα μέ πηλόν μικρά ξυλαράκια καί 
άχυρα καί έμφράττοντα τά κενά διαστήματα μέ θαυμα- 
σίαν τελειότητα.

Τό εσπέρας έκλεισα τό παραθυρόν μου, καί τήν επαύ
ριον μόλις ήνοιξα αύτό, ιδού πάλιν τά μικρά χελιδονάκ2α 
έπανέλαβον τήν εργασίαν των καί έτελείωσαν δλην τήν 
φωλεάν των.

Ή θήλεια έκοίλανε τό εσωτερικόν τής φωλεάς, έστρωσεν 
είς τό βάθος πτερά, τά όποια άπέσπα άπό τό στήθος της, 
καί κατόπιν έτοποθετήθη είς αυτήν περιμένουσα τήν τρο
φήν της άπό τον καλόν σύντροφόν της.

Τέλος έγέννησαν τά μικρά καί γεμάτα άπό στίγματα 
αυγά των, τά όποϊα έπώαζον άνευ διακοπής, έως ότου 
έςεκολάφθησκν τά μικρά των, τά όποια έπεριποιούντο μετά 
μεγάλου ζήλου. Ό άρρην έπέτα άδιακόπως είς τά πέριζ 
καί έφερεν άλλοτε μέν χρυσοκάνθαρον, άλλοτε δέ μυΐαν ή 
έντομον οίονδήποτε είς τά μικρά του.

Συν -τώ κυρίφ φύλλω θέλομεν εκδίδει ενίοτε δελτίον 
ιδιαίτερον μετά μουσικού παραρτήματος.

Την ευόδωσιν τού Περιοδικού δέν πιστεύομεν νά μή 
επιθυμή πζ; άνθρωπος των έργων, πας γονεύς ή άδελ- 
φός, πάς ποθών την έπί ηθικών βάσεων άνάπλασιν καί 
διαμόρφωσιν τού παιδός ού μόνον αλλά καί τής οικο
γένειας, εις ήν ρ·πτομεν ώς φωτοβόλον ακτίνα τήν ιδέαν 
ημών ταύτην, υπέρ τής έπιτυχίας τής όποιας έζητήσαμεν 
καί ζητούμεν την συνδρομήν παντός.

MIX. EMM ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ

NIK. A. ΚΟΤΣΕΛΟΙΙΟΤΛΟΣ

Οτε τά νεογέννητος έγένοντο εύρωστότερα, τότε οί γο
νείς μέ κελαδήματα καί πτερυγισμούς τά ώδήγουν κατ' 

ε'·5 ‘'ή ”£Ριζ, έπί τού κώδωνος, όστις έσήμαινε τό 
φαγητόν, καί επί τού άκρου τής στέγης, έπειτα' δέ καί 
μακρυτερά. Τέλος εις τά πρώτα ψυχή όλη ή οικογένεια 
έξηφανίσθη. Είχεν αναχωρήσει λίαν ευτυχής διά θερμό
τερα κλίματα.

Είχον.ακούσει νά λέγωσιν, ότι αί χελιδόνες ένθυμοϋνται 
καί έπιστρεφουσιν εις τά μέρη, ειςτά όποϊα είχονκτίσει τήν 
φωλεάν των έπεριμενα λοιπόν μετ’ ανυπομονησίας τό ε
πόμενον έτος, ϊνα έπανίδω τά αγαπητά μου πτηνά.

Μόλις ήοχισεν ό ήλιος νά όίπτ·/], τό έπόμενον έτος, τάς 
πρώτας θεαμάς ακτίνας του, ένφ έκαθήμην είς τό δωμά- 
τιόν μου, ήκουσα κτύπημα ράμφους είς τήν ύαλον τού πα
ραθύρου μου. Ηνοιζα άμέσως καί τό αγαπητόν ζεύγος 
είσήλθε ταχέως εις τό δωμάτιόν μου, εύρε τήν παλαιάν 
κατοικίαν του καί έσπευσε νά διόρθωσή τάς βλαβας, αί 
όποΐαι έγειναν είς αυτήν. Κατόπιν ή χελιδών έπανήρχισε 
τήν τακτικήν της άφίνουσα δπως τό παρελθόν έτος τόν 
δειλόν σύζυγόν της νά κάθηται είς τό δένδρον, τό όποιον 
ήτο απέναντι τού παραθύρου μου.

Υπάρχει θελκτικώτεοον τής κατοικίας πτηνών ; Τά τό
σον ευχάριστα κελαδήματα των, τά εκφραστικά βλέμ
ματα, τά όποϊα ρίπτουν γύρω των, ή άφοσίωσις τής μη- 
τρός. αί φωναί τών μικρών καί αί φροντίδες τού πατρΰς μέ 
έθελγον είς τοιούτον βαθμόν, ώστε έμενον έπί ώρας έν έκ · 
στάσει θαυμάζουσα τά μικρά των, τά όποϊα ήνοιγον ΰπερ- 
μέτρως τά ράμφη των, ινα δεχθώσι τροφήν παρά τών γο
νέων των.

Οί γονείς των έζησθενημένοι,λησμονοϋντες εαυτούς έγέ- 
μιζον μέ τροφάς τό ράμφος των καί έφερον εις ολα τά μι
κρά των.

Ημέραν τινά προσκληθεϊσα εις τι μέρος μακράν τής 
κατοικίας μου διά μίαν ύπόθεσίν μου, έσύστησα τά μικρά 
μου πτηνά είς τήν ΰπηοέτριάν μου καί άνεχώοησα άμέσως.

Μετά οκτώ ημέρας μόλις έπέστρεψα είς τήν οικίαν μου, 
ήρώτησα άμέσως διά τά προσφιλή μου πτηνά.

— Α, Θεέ μου’, άνέκραξεν ή ύπηρέτριά μου Μαριέττα 
'την όποιαν έδιωξα άμέσως τής οικίας μου μέ άγανάκτη- 
σιν), ά, Θεέ μου, τά έλησμόνησα, έκλεισα τά έξώφυλλα 
τού παραθύοου Σας καί .δέν άνέβην πλέον έκεϊ.

— Δυστυχής ! ήτο ή μόνη μου φωνή.
Ετρεςα είς βοήθειαν τών πτωχών μου φίλων.

Άλλοίμονον ! Ήτο πολύ αργά ’· Τά μικρά είχον άπο- 

θάνει τής πείνης !. . . Ή μήτηρ μέ τεταμένας τάς πτέ
ρυγας έκάλυπτε τά μικρά πτώματα καί έζη ακόμη. Η- 
νοιξα τό παράθυρον, καί τότε μέ θρηνώδεις φωνάς, καί 
καταβεβλημένη ή δυστυχής επέταξε, καί διηυθύνθη προς 
τό φώς, είς τόν άέρα, όπου έλαμπεν ό ήλιος. Ό σύζυγός 
της έπερίμενε πάντοτε είς τό απέναντι δένδρον, μή δυνά- 
μενος νά έξηγήση, δια-.ί τό παράθυρον έμενε τόσον καιρόν 
κλειστόν. ’Εφώνα'ζε τήν σύντροφόν του πλησίον του μέ χα-

ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΒΟΡΡΑΣ
(ΜΥΘΟΣ)

Ό ' Η.Ιιος pi τόν Boppar έμάΛωναν ρ>ά 'μέρα, 
διότι ε.Ιεγε ό Βορράς, ότι 'στής γης τή σφαίρα 
xi aizor τός ή.Ιιος περνά 'στή d6ra.pt άχόρη· 
ό "Η.Ιιος dir Ιπείθετο είς τοΐ Βορρά τήν γνώμη 
χ' έστοιχηράτίσαν εύθυς ‘όστις θα είρπορέση 
όδοι.τοροΰι-τος trdvpa pi tiyrip· r άφαιρεσρ, 
αυτός ως dt'rardripor ό α.ί.ίος ra γςώρΙσ^Λ. 
'Έρριψας χ.Ιήρος χ' ετυχε είς του Βορράς ν' άρχίσγ. ■ 
λοιπός, άρχίί,ει ό Βορράς, χ ες τη όρρρ του .τάσι/ 
τόϋ όάοιπόρου προσπαθεί τό ευδυρα r άρπάσι/, 
ά.ί.ί’ό ρΐαδίζως, στερεώς εΐχευ αύτό χο»ρόό>σε< 
χαί ό βορράς dir είρπυρεϊ ovdir ra χατορθωση.

ΜΗ ΛΗΣΜΟΝΕΙΤΕ ΤΟΝ άΥΣΤΥΧΟΥΝΤΑ ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΑΣ
Κατά τάς ημέρας ταύτας, κατά τάς όποιας πλήρεις 

χαράς καί ευτυχίας εορτάζετε έν μέσω τών οικείων σας, 
μή λησμονείτε τόν δυστυχούντα πλησίον σας, μικροί μου 
άναγνώσται.

Δέν είναι δύσκολον νά τόν εΰρητε. Δείξατε προθυμίαν 
καί άγαθήν διάθεσιν πρός ευεργεσίαν καί θά εύρητε άναμ
φιβόλως εκείνον, είς τήν παλάμην τού οποίου πρέπει νά 
έναποθέσητε τόν οβολόν σας.

Μετά τήν ευεργεσίαν ή χαρά σας θέλει είναι απερίγρα
πτος Αί εύχαί τού εύεργετηθέντος θά σάς παρακολουθούν 
καί θά σάς ’ενθαρρύνουν είς πάν εργον αγαθόν.

Ή ευεργεσία, ή ελεημοσύνη, είναι τό χριστιανικώτερον 
οσφ καί γλυκύτερου καθήκον.

Μή άφήνετε στιγμήν, κατά τήν όποιαν νά μή πράξητέ 
τι καλόν, έάν δύνασθε νά πράξητε τούτο.

Όπως άν φερώμεθα καλώς πρός τούς άλλους δεικνύο-

ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
(άφιεροϋται τώ μικρώ

Γιοϋ.ίι θροσάτο που άνθιΐ.ει
Γ.ΐνχά σ' απόκρυφη γωυρϊ 

λωρίς ποτέ ra τό η>ο6ίζιι
Ί” αγέρι καί ή παγωτά-

--------------------------------------------------------- ------------------ ■ ■ ■■■»-

ράν συγχρόνως καί λύπην, έμαθε παρ’ αυτής τόν θάνατον 
τών μικρών των καί μετά βραχεϊαν συγκίνησιν αυτός καί 
ή σύντροφός του επέταξαν διά νά φύγωσι μακράν τής ο
λέθριας κατοικίας των.

Καί αί χελιδόνες μου δέν επανήλθαν πλέον !
(Έκ -ού Γαλλικού ί

ΕΙΡΗΝΗ Ε. ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Θνρόιςει τότε φοβερά, χαί ρετ' άγριας .Ιύσσης 
«11.1 te—,Ιέγει—1.1α σΰ τό στοίχηρα r' άρχΙσης·. ■ 
Ό "Ή.Ιιος τότε 'πρόβα.Ιε χαί παρευθΰς αρχίζει 
τάς καυστιχάς άκτΐτάς τον 'στός χόσρου ra σχορπίζη 
χαί χάρχει zdr βαάίζοςτα ρ'ε ορεζι ρεγά.Ιη 
ώς περιττός τό Urdvpa άρέσως r άποθά.ΐη.

Μί/ φαίνεσαι απότορος, ποτέ σου ρή θυρώνης, 
ρε τό χα.1<> προσπάθησε τό πας ςίι κατορθόινης.

NIKOS A. KOTSEAOnorAOX

μεν οτι καί ποός ημάς αυτούς πρέπει ούτοι νά φέρωνται 
ομοίως, ούτω καί όταν εύεργετώμεν τόν πλησίον δεικνύο- 
μεν· τί πρέπει νά πράξωσιν οί άλλοι καί πρός ημάς, έάν 
δυστυχήσωμεν έν τώ μέλλοντι άδήλω χρόνω.

Ούδείς εύεργετήσάς ποτέ μετενόησε’ τουναντίον δέ ό 
μή πράξας ποτέ θεάρεστόν τινα ποάξιν.

Ή ευεργεσία σας άς ήναι καθαρά καί άδολος" μή κά- 
μνετε ταύτην πρός έπίδειζιν, οΰδ’ έπ’ έλπίδι ανταμοιβής 
παρά τού εύεργετηθέντος.

Ή εύεργεσία αναπτύσσει έν ύμϊν καί τόν πρός τούς 
άλλους σεβασμόν, ένισχύουσα συνάμα τόν ζήλον πρός τάς 
καλάς πράξεις. Διά τών καλών δέ μόνον πράξεων ανοί
γετε τήν οδόν τού βίου σας εύθεϊαν, ομαλήν καί μέ άνθη 
έπεστοωμένην.

Μή λησμονείτε ποτέ τόν δυστυχούντα πλησίον σας.
MIX. Ε. ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ

μου φιλώ I g>'j

Eir ή χρυσή σου ή.Ιιχία
ΙΙοϋ 'πάνω σ άςθαι δροσερά

Σ’ άποκοιρίζ' ή ευτυχία
Κ’αί σε ζυπνάει ή \ αρά ■

Δ. Π. ΤΑΓΚΟΠΟΪΛΟΣ

ι

d6ra.pt


ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 4 5 ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ο

ΠΕΤΡΟΣ E-A_TSTT_A.E-Z\_
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

ώστε
του, 
έπο-

Έπεστροφή,

Έκαμνε ψύχος δριμύ περί τά τέλη τού μηνό; Φεβρουά
ριου' τό ώρολόγιον τού σιδηροδρόμου έσήμαινε τήν έκτην 
εσπερινήν ώραν τήν στιγμήν, καθ' ήν ό Πέτρος Βαντάελ 
άνεχώρει πολύ βιαστικός άπό τόν σταθμόν τή; Καρλεβίλ- 
λης, κρατών σάκκον εί; τήν χεϊοα, χωρίς νά φροντίζη διά 
τό έπίλοιπον τής άποσκευής του· τόσον έβιάζετο, 
δέν έπερίμενε. νά τώ φέρωσι τόν οδοιπορικόν σάκκον 
τόν όποιον άλλως τε θά τώ έφερεν άναμφιβόλω; τήν 
μένην άμαξηλάτη; τι; τοϋ χωρίου του.

Ό Πέτρο; Βαντάελ άνα- 
χωρήσας άπό τόν σιδηροδρο
μικόν σταθμόν διέτρεξε τρεις 
όλοκλήρους λεύγα;' δέν πρέ
πει λοιπόν νά έκπλαγώμεν, 
άν είχεν ήδη έξημερωσει καί 
άν ό Πέτρο; Βαντάελ δέν 
συνήντησε κανένα καθ’ οδόν. 
Δεν ηΰχάριστεϊτο άλλως τε 
νά δμιλή μετ' άλλων- συνο
μιλεί εύχαρίστω; μέ τόν εαυ
τόν του πάντοτε καί τό εσπέ
ρας ιεάλιστα τούτο ήτο λίαν 
ευχαριστημένο; καί έπηδα έκ 
χαρά; οσάκις έπανελάμβανε :

«’Ιδού λοιπόν έγώάκόμη 
μίαν φοράν έδώ. Πόσον θά 
εΰχαριστηθή ή γραία μήτηο 
μου ! θά άσπασθή τόν Πέτρον 
της ! θά γελάσν), θά κλαύστ) 1 
Καί έγώ τότε ! Καλή μου 
μήτηρ ! φθάνει μόνον νά τήν 
εύρω καλά ! Ή τελευταία 
επιστολή δέν ήτο κακή, άλλ' 
έχρονολογεϊτο άπό τοϋ άγιου 
’Ιωάννου, πρό έξ δηλαδή μη
νών.... Πόσα κύματα διέρ
χονται ύπό τόν δόλωνα έν 
διαστήματι 1ξ μηνών !

Καί όταν σκέπτομαι, ότι εΰρέθησαν άνθρωποι, ο’ίτινες 
μέ ήνάγκαζον νά παραμείνω τήν νύκτα ταύτην είς τό ξε- 
νοδοχεϊον διά νά λάβω άμαξαν αΰριον τό πρωί ’. Νά λάβω 
άμαξαν! Νά διατρέξ·/) τις πεζή λεύγας τινας, δέν είνε τί
ποτε δι’ άνθρωπον, δστις έχει νά έναγκαλισθή τήν μητέ
ρα του τρία σχεδόν έτη». .

Αϊ ! τί συμβαίνει ; Κετέρ, έδώ ! Κύτταξε νά έξιχνιά- 
σης Κετέρ ! ’Ακούεις ;

Ας άφήσωμεν τόν Κετέρ σταματώντα καί όσφραινόμε- 
νον τόν άέρα μέ ύψωμένα ώτα, διά νά δώστι εις τόν κύ
ριόν του νά έννοήσγ, τί είναι έκεϊνο, τό όποιον ελκύει τήν 
προσοχήν του, καί άς περιγοάψωμεν τόν Πέτρον Βαντάελ 
καί τόν σκύλλόν του.

Ό Πέτρος Βαντάελ ήτο ναύτης, τριάκοντα πέντε περί
που ετών, έφαίνετο όμως πολύ μεγαλειτέρας ηλικίας, διό
τι αί κοπιώδεις έργασίαι καί ό ήλιος έρρυτίδωσαν τό χαλ- 
χόχρουν πρόσωπόν του. Έβάδιζε σειόμενος ολίγον ώς άν
θρωπό; έχων ύπό τού; πόδα; του κατάστρωμμα πλοίου ή 

του.

στερεάν γήν. ’Ηθικώς έξεταζόμενος ό Πέτρο; ήτο ή λαμ- 
προτέρα καρδία του κόσμου, διότι ποτέ εί; τήν ζωήν του 
δέν έσκέφθη νά πράξ·/) κακόν, ζητών νά κάμνρ πάντοτε 
οσον ήδύνατο τό καλλίτερον καί νά ευχάριστή δλους, 
χωρίς ν' άδική κανένα. Άν καί ήτο ναύτης, δέν έγεννήθη 
εί; παραθαλάσσιον μέρος' τό χωρίον Δυβέκη, όπου έ- 
ζησε 22 έτη. απέχει επτά λεύγα; άπό τή; Καρλεβίλλη; 
καί ή Δουκέρκη ή πλησιεστέρα παράλιο; πόλις απέχει ε
πίσης παρά πολύ άπό τό χωρίον του.

Ό Πέτρος ήτο ξυλουργός, καί λίαν επιτήδειος μάλιστα, 
άλλ’ αρκετά μεγάλη λύπη, τήν οποίαν έδοκίμασε πρό δώ
δεκα έτών τόν ήνάγκασε ν'άλλάξη τρόπον ζωής,καί διά νά 

λησμονήσή εΰκολώτερον αυ
τήν ό Πέτρος Βαντάελ έ- 
γένετο ναύτης. Άπό τής ε
ποχής εκείνη; είδε πά.ν δ,τι 
δύναταί τι; νά ϊδγ, είς τήν 
ζηράν καί εις τήν θάλασσαν 
καί δέν έπέστρεψεν είς Δυβέ- 
ζην είμή μόνον τέσσαρα; ή 
πέντε φοράς.

Ό χρόνος έμετρίασε τάς 
θλίψεις του καί ό Πέτρος δέν 
ηΰχάριστεϊτο πλέον νά πεοι- 
έρχηται τόν κόσμον, διά καί 
τήν φοράν ταύτην επιστρέφει 
μέ άδειαν εξ μηνών καί είνε 
πολύ εύθυμος διά τούτο. Έξ 
μήνας νά διέλθή μετά τής 
μητρός του ! Καί έπειτα, εάν 
αυτή δέν ήθελε νά μείνγ, καθ' 
δλην τήν ζωήν της εί; Δυ- 
βέζην, δέν θά εύρισζε τρόπον 
νά μ.ή χωρισθή ποτέ ό υιός 
τη; άπ’ αυτήν ; Ό Πέτρος 
είναι καλό; εργάτης, διότι 
περισσότερον καιρόν έχρημά- 
τισε ξυλουργό; παρά ναύτης, 
καί θά ήδύνατο νά έπιτύχγ, 
υπηρεσίαν τοϋ κράτους εις 
τόν ναύσταθμον ή εις κανένα 

λιμένα, ένθα θά έζων όμοϋ. Νά μή έγκαταλείψη πλέον 
τήν μητέρα του, νά τήν περιποιήται, νά τήν άγαπ?., νά 
τήν περιθάλπγ ζαί νά περιθάλπηται ΰπ' αυτής είναι 
τώρα τό δνειρον τοϋ Πέτρου Βαντάελ.

Καί ό Κετέρ ; . . Ό Κετέρ είναι μακρόθριζ μαύρος σκύλ- 
λος, πολύ καλό; ζαί πολύ έξυπνος" ή ώραιότης του καμνει 
ΰπερήφανον τόν κύριόν του, δστις ευρίσκει πάντοτε καιρόν, 
οίασδήποτε εργασίας καί άν έχη, νά ζτενίζη τάς μακράς 
μαύρα; τρίχας, αΐτινες πίπτουσι μέχρι τών ποδών του. 
Πρό έξ μηνών ό Κετέρ καί ό Πέτρος ήσαν φίλοι' ιδού δέ 
πώς έγνωρίσθησαν. 'Ημέραν τινά περιπατών ό Πέτρος εις 
ευρωπαϊκήν τινα πόλιν τή; 'Αφρικανικής παραλία; είσήλ. 
θεν εί; τό νεζροταφεϊον, δτε είδε τόν Κετέρ όρυόμενον γοε- 
ρώ; έπί τίνος τάφου. Ήρώτησε τόν φύλακα τού νεκροτα
φείου καί έμαθεν, ότι ό σκύλλος εκείνος ήτον άςιωματι- 
κοΰ τίνος ένταφιασθέντος τήν προηγουμενην ημέραν 
έζεϊ καί ότι τό πτωχόν ζώον δέν ήθελεν άπό τής στιγμής 
έκεινης ούτε νά έγκαταλείψγ τόν τάφον ούτε νά λάβρ

τροφήν. Ό Πέτρος έπανελθών τήν έπομένην έκ περιέργεια; 
πάλιν είς τό νεκροταφεϊον, εΰρεν έπί τοϋ τάφου τόν σκύλ- 
λον, δστις όμως δέν ώούετο πλέον, διότι δέν είχε τήν πρό; 
τοΰτο δύναμιν, καθόσον ήτο ημιθανής έκ τή; πείνης. Συγ
κινηθείς έκ τούτου ό Πέτρος τόν παρέλαβε μεθ' έαυτού, 
τόν περιποιήθη, τόν έσωσε, καί ό Κετέρ ήτο τό όνομα 
τούτο γεγοαμμένον έπί τοϋ περιλαίμιου του) έγεινεν αμέ

ΤΟ ΟΡΦΑΝΟ ΚΟΙΜΑΤΑΙ
Στα γόνατα τής μάμμης τον, ό.Μμαυρα 'rrr/uro 

μιχρό παιδάκι ορφανό, άζίνκοιαατο χοιμΰται 
χ επάνω 'στο χει.Ιάχι τον, το πο.Ινπιχραμίνο, 

άγγε.Ιιχό μειδίαμα γ.ίυχά γ.Ινχά π.ίανάται.

ΧΙοτός ζεύρει άν τό δύστυχο δετ jSJsjrsi ς τ όνειρό του 
πώς τή γ.1υχε>ά μανοϋ-ίά τον θωρεΐ είς τό π.ίευρδ του 0 ΠΑΠΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΓΓΟΝΑΚΙ
Έζοϋσε αία φοοά είς ένα χωριό ένας δυστυχής γέρων, νά κρατήστ) τό κοχλιάριόν του, καί πολύ συχνά έχυνε τόν 

τοϋ όποιου'άπό τά πολλά γεραματα είχον θολώσει τά αά- ζωμόν τω είς τό τραπέζι. Ο υιός του καί ή σύζυγος τού 
τικ καί έτρεμαν τά γόνατα. Όταν έτρωγε μόλις ήδύνατο υιού του τόν έβλεπον μέ πολλην περιφρόνησιν, καί έπί τε-

σως άγαπητός είς τόν Πέτρον, όπως ποότερον ήτο αγα
πητός είς τόν αξιωματικόν. ’Ιδού λοιπόν τίς ήτο ό Κετέρ, 
οστις έβάδιζεν έπί τής πρός τήν Δυβέκην οδού εί; τό 
πλευρόν τού Πέτρου Βαντάελ.

(Mme .1. Coioinb)

'άχο. Ιονθεΐ)

Ειρηνη Ε. Κααακακη.

νά τον ιϊνοίγη με χαρά θερμά τήν ayxa.lja της 
χαί νά τον δίδη γε.ίαστή τά μητρικά φιΛιά της !

Κοιμήσου, δύστυχο παιδί, γιατί ό ύπνος μόκο 
νά ίατρεύη είμπορεϊ τον ορφανοί· τόν πόνο· 

χοιμήσυο, δύστυχο παιδί, διότι άκ ξνπνήσης 
θά ίδης τήν όρφάτια σου χαί δάκρυα θα χύσης.

ΝΙΚΟΣ Α. ΚΟΤΣΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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λους δεν τον έδέχοντο πλέον είς τήν τράπεζαν, άλλά τόν 
έβαλαν είς μίαν γωνίαν, όπου του έδιδον τό φαγητόν του 
είς ένα έλεεινόν πινάκιον.

ΙΙόσαις φοοαί; έδάκρυζεν ό δυστυχισμένος γέρων διά τήν 
καταφοόνησιν αυτήν Έκύτταζε μέ παράπονον είς τήν 
τραπεζαρίαν, όπου έτρωγον έπί έστρωμένης τραπέζη; 
ό υιός του, ή σύζυγος του υίοϋ του καί τό έγγονάκι του, 
καί τά μάτιά του έγέμιζον άπό δάκρυα.

Μία φορά, διότι έπεσεν άπό τά χέρια τοϋ παππού τό 
πινάκιον, είς τό όποιον έτρωγε καί έγεινε κομμάτια ό υιός 
του τόν εξύβρισε μέ πολύ κακάς λέξεις, είς τάς οποίας 
όμως ό γέρων δέν άπήνττ,σεν, άλλά έκυψε τήν κεφαλήν 
του καί άφησε βαθύ στεναγμόν,

Τω ήγόρασεν ?ν άλλο πινάκιον ξύλινου, είς το όποιον 
έτρωγεν έκτοτε. ΤΟ ΠΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

Μίαν ημέραν ό μικρό; Πέτρος είδε κάτωθεν υψηλού δέν
δρου ένα μικρό πουλάκι, τό όποιαν μόλις ήδύνατο νά πέ
τα καί έτρεξε νά τό άρπάσγ.

Τό δυστυχισμένο πουλάκι μετ’ όλίγας στιγμάς εύρίσκετο 
είς τά θυλάκια τοϋ σκληρού άρπαγος, σχεδόν άποθνήσκον 
έκ τής στενοχώριας. Προσεπάθει νά φύγη έκ τής στενής 
φυλακής, έπήδα, άλλ’ είς μάτην όσω έπήδα, τόσω πε
ρισσότερον έπιέζετο. Ή λύπη του ήτο απερίγραπτο;· έ
κλειε τά ματάκια του άπηλπισμένον !

Ό Πέτρος όμως, & ό κακός Πέτρος έχαίρετο,. έπήδα 
άπό χαράν διά τό εύρημά του. Έχαίρετο ακόμη περισσό
τερον καί διά νέαν τινα ιδέαν τήν όποιαν αίφνης συνέλαβεν 
Ειδεν ότι τό πουλάκι είχε πέσει κάτωθεν τού δένδρου καί 
έσυλλογίσθη οτι θά εύρτι όλόκληρον φωλεάν, οτι θά συλ- 
λάβν) όλην τήν οικογένειαν τοϋ μικρού πτηνού, τοϋ οποίου 
τ,κουε τήν μητέρα φωνάζουσαν καί τήν έβλεπε συχνά πε- 
τώσαν πολύ γρήγορα πέριξ αυτού. Ήτο σχεδόν βέβαιος, 
ότι μετ' ολίγον θά γίνγ κύριος τής φωλεάς.

Διά τούτο χωρίς νά χάσγ καιρόν, εκβάλλει τά υποδή
ματά του καί τόν σάκκον του καί άφοϋ κατεσκόπευσε τό 
δένδρον, ήρχισε μέ χεϊρα; καί μέ πόδα; ν’ άναρριχάται έπ' 
αυτού, έως ότου έφθασεν είς τήν κορυφήν, είς τού; λεπτο- 
τάτους κλώνους τοϋ δένδρου. ’Αλλά τό μέρος, είς τό όποϊον 
ένόμιζεν, ότι εύρίσκετο ή φωλεά, ήτο πολύ υψηλότερα, 
εις τό μέσον πικνοϋ φυλλώματος, καί διά νά φθάσν) έπρεπε 
νά πατήστ, είς πολύ λεπτά καί εύθραυστα κλαδία.

Τί χα.ίά, τί χα.ίά 
νά χρατώ χρνσό βιό.ίίον 
χαί νά τρέχω 'στο σχοΛεΐΟν 
τρά .ίά ·ίά—τρά .ίά .ίά.

Τί χα.ίά, τί xaJa, 
τό ά.ίγάϋι,-ζον γνωρίζω 
χαί 'μπορώ νά σν.ί.ίαϋίζω 
τρά .ίά .ίά—τρά .ίά .ίά.

ΤΙ ΚΑΛΑ-ΤΙ ΚΑΛΑ
Τί χα.ίά, τί χα.ίά
ra μετρώ μέ εΰχο.ίία 
όνο χ' ένα χάμνουν τρία
Τρά .ίά .ίά—τρά .ίά .ίά.

Τί χα.ίά, τί χα.ίά
'στην γνμναστιχήν μον τρέχω 
χαί ’στο βημά μον προσέχω
Τρά .ίά .ίά—τρά .ίά -ίά

Μίαν ημέραν ό κακό; εκείνος υιός καί ή σύζυγός τόν 
παρετήρηβαν ότι ό μικρός υιός των καθήμενο; είς μίαν γω
νίαν τής οικίας έκοπτε ξυλαράκια μέ τά όποϊα προσεπά- 
θει νά κατασκευάσ·/) κάτι τι.

— Τί κάμνεις έκεϊ μικρέ μου ; ήρώτησεν ό πατήρ.
Εν μικρόν πινάκιον,άπεκρίθη τό παιδίον, διάνα ταΐζω 

μέ αυτό τόν πατέρα μου καί ττ,ν μητέρα μου, όταν θά γη- 
ράσωσι.

Οί γονείς σιωπηλοί έκύτταξαν ό είς τόν άλλον και έ— 
δάκρυσαν πικρώς- άπό τότε δέ, όχι μόνον δέν έφέροντο 
πλέον άστόργως πρός τόν παππού, άλλά τώ έδωκαν ττ,ν 
καλλιτέραν θέσιν είς τήν τράπεζαν και τόν έπεριποιούντο 
καλλίτερου άπό τον εαυτόν των.

ι’Εκ τιΰ Ι’ωσσικίϋ(
Ό έκ Μόσχας I. ΠΕΤΡίΐΦ.

Τούτο όμως δέν τό είχε παρατηρήσει. Ολα τά ένό
μιζεν εύκατόρθωτα,όπω; όλοι οί κακοί άνθρωποι δέν συλ
λογίζονται τ’ άποτελέσματα, όταν πράττωσι τό κακόν.

Τώρα μάλιστα ό κακός Πέτρος ήτο πεπεισμένος πλέον 
περί τής έπιτυχίας του.

Πτηνόν τι τόν παρηκολούθει, τόν έβλεπε καί διεμαρτύ- 
ρετο διά θρηνωδών φωνών κατά τοϋ σκληρού τούτου κα- 
ταστοοφέως.

Δειλότατα κελαδίσματα μικρών πτηνών έξερχόμενα έκ 
τοϋ φυλλώματος άπήντων εις τάς διαμαρτυρίας ταύτας.

Ό Πέτρος ομω; άποφασιστικώτατα έτεινε τήν χεϊρα 
του πρός τό μέρος, έξ ού ήκουε τά κελαδήματα τών πτη
νών, διά νά συλλάβ·/) κανέν έξ αυτών καί κρημνίσνι τήν 
φωλεάν, άλλά . . . φεϋ ! . . . ό κλώνος άπό τόν όποϊον έ- 
κρατεϊτο διά τής άλλης χειρός έθραύσθη <“ί ό Πέτρο; εύ- 
ρέθη έπί τοϋ έδάφους λιπόθυμος καί ημιθανής έκ τών 
τραυμάτων.

Αί θρηνώδεις κραυγαί τής μητρός τών μικρών πτηνών, 
καί τά κελαδίσματα τούτων ήσαν κατάραι, αί όποϊαι τό
σον γρήγορα έμελλον νά πραγματοποίήθώσι '.

Δέν έλησμόνησε ποτέ πλέον ό ΙΙέτρος τήν δικαίαν ταύ
την τιμωρίαν του. διότι έπεθύμησε σκληράν αδικίαν 
καί είς πάντα; διηγείται άπό τότε τό πάθημά του διά νά 
γείνη καί είς άλλους μάθημα.

MIX. Ε. ΚΑΧΑΚΑΚΗΣ

Τί χα.ίά, τί χα.ίά
εΐμπορώ χωρίς νά σφά.ί,ίω 
ντο, ρέ, μί, φά, σ'ο.ί, νά ζ-ά.ί.ίω 
τρά .ίά .ίά—τρά ·ίά .ίά .

Τί χα.ίά, τί χα.ίά 
τε.ίειώνει τό σχο.Ιεϊοχ 
χαί ι'κρίνω τό βιβ.ίίον 
Τρά .ίά .ίά—τρά -ία .ίά. Ν.Α.Κ.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ήΕΝ ΚΡΥΠΤΕΤΑΙ 
^t·*·  Ρ-εζρα παοδεα)

Ό Νίκος ήτο υιός ένύς ζωγράφου. Τό παιδίον αύτό 
οχι μόνον ήτον άνήσυχον, άλλά έλεγε καί πολλά ψεύματα.

Μίαν ήμέραν, άμα έξήλθεν ό πατήρ του, έμβήκε τό τρελ- 
λό αύτό παιδάκι είς τό έργαστήριόν του καί ήρχισε νά 
έξετάζη τά διάφορα χρώματα, τά όποϊα είχεν ό πατήρ του 
διά τήν εργασίαν του. Ένφ έξήταζε τά χρώματα, ήκουσε 
νά άνοίγηται ή θύρα καί επειδή έφοβήθη μήπως είναι ό 
πατήρ του, ό οποίος τοϋ είχε απαγορεύσει νά άνακατεύη 
τά δοχεία, εις τά οποία είχε τά χρώματα έτρεξε νά έ- 
ξέλθν). Άπό τήν βίαν του όμως άνεποδογύρισε μίαν φιά
λην μέ κόκκινον χρώμα, τό όποιον τοϋ έβαψε τάς χεϊρας 
καί τά φορέματα.

“Αμα έξήλθε καί ειδεν, ότι ό άνεμος ειχεν άνοίξει τήν 
’θύραν, ησύχασε δλίγον καί έπήγε είς τήν στέρναν τοϋ κή
που, όπου ένιψε τάς χεϊράς του καί έπειτα έβγαλε τά κοκ- 
κινισμένα φορέματά του καί .έβαλε άλλα καθαρά.

Μετ’ ολίγον έπέστοεψεν ό πατήρ του· άμα δέ είσήλθε 
εις το έργαστήριόν του καί είδε τά χρώματά του χυμένα, 
έφώναξε τόν Νίκον καί τόν ήρώτησε ποίος έκαμε τό γρα
φείου μου είς αυτήν τήν ελεεινήν κατάστασιν.

Ό Νίκος, ό όποιος έλεγε πολλά ψεύματα είπε.

Αί ύαλοι, τά; όποιας θέτομεν είς τά παράθυρα, γνωρί
ζετε πόθεν γίνονται ;

Αί ϋαλοι τών παραθύρων, καθώς καί όλα τά έξ ύαλου 
αντικείμενα δηλ. φιάλαι, ποτήρια, όμματσϋάλια κ λ.π. 
κατασκευάζονται από άμμον, τήν όποιαν διαλύουν είς τό 
πϋρ μέ ασβεστον καί σόδαν ή πότασαν.

Η πότασα ώς καί ή σόδα είναι είδος τι λευκού άλατος, 
τό όπο’·ον εξάγεται έκ τή; τέφρα; φυτών. Δυσκολεύεσθε 
βεβα1ω» πιστευσητε, ότι δύνανται νά δυαλύσωσι τήν 
άμμο7 Ε'·ϊ πϋρ, διότι ή άμμος ούδέν άλλο είναι ή τε- 
τριμμ^701 χολικές. Καί έν τούτοις είναι αληθές· διά ·ά 
κατορθώσωμεν όμως τούτο χρειαζόμεθα πολύ μεγαλειτέ- 
ραν θερμότητα παρ’ όσην μάς δίδει μία συνήθης θερμάς-ρα.

Λαμβάνουσι λοιπόν άμμον μέ πότασαν, καί θέτουσιν 
αύτάς είς χωνία, τά όποϊα είναι κατεσκευασμένα έκ χώμα
τος καί δύνανται νά άντέχωσιν ε’ιςτό πϋρ χωρίς νά θραύων-
ται.

θέτουσι κατόπιν τά χωνία ταϋτα είς κλιβάνου; έπί 
τούτω κατεσκευασμένους, καί οπού τό πϋρ άνανεοϋται ά- 
διακόπως υπό μεγάλων φυσητήρων όμοιων πρός εκείνου; 
τών σιδηρουργών. Τό μίγμα τήκεται έκ τής μεγάλης θερ
μότητας, καί σχηματίζει ύγοάν μάζαν όμοίαν πρός ζύμην, 
ήτις είναι ή ϋκλος.

Επειτα ό εργάτης λαμβά
νει μακράν σωλήνα, βυθίζει 
τό έν άκοον αύτοϋ είς εν άπό 
τά χωνία, τά όποϊα εΰρίσκον- 
ται είς τόν κλίβανον, καί ά
φοϋ προσκολληθή είς αυτόν 
μικρά σφαίρα τής άναλελυ- 
μενης υαλου, ήτις είναι έ- 
φυθρά, ώς τό πϋρ, τότε φυσά

— Έγώ μπαμπά δέν έμβήκα’ ό γάτο; πιστεύω θά τά 
άνεποδογύρισε !

— "Ελα λοιπόν, Νίκο, νά ύπάγωμεν πρό; άναζήτησιν 
αύτοϋ τοϋ αχρείου ζώου, είπεν ό πατήρ του' πρέπει νά τό 
τιμωρήσωμεν.

Ό ζωγράφος κρατών τόν υιόν του άπό τήν χεϊρα καί 
προσποιούμενος οτι ζητεί τόν γάτον, έφερε τόν Νίκον ε
νώπιον ενός καθοέπτου.

Μόλις είδε τό πρόσωπόν του τό παιδίον είς τόν καθρέ- 
πτην, έκοκκίνησε καί ηρΧ.ισε νά τρέμη, διότι είς τό μέτω- 
πόν του είχε δύο-τρεϊς κηλίδας άπό τήν κοκκίνην βαφήν, 
τήν όποιαν έχυσε. Έγονάτισε τότε ενώπιον τοϋ πατρός 
του, καί τώ είπεν όλη*  αλήθειαν, τω ύπεσχέθη δέ 
ότι είς τό έζής όχι μόνον δέν θά άνακατεύη τά χρώματα 
άλλά καί δέν θά λέγη ποτέ πλέον ψεύματα. Ό πατήρ 
του τό έσύγχώρησεν, άλλά καί ό Νίκος έφύλαξε τήν ύπό- 
σχεσίν του καί ουδέποτε πλέον είπε ψεύματα.

Τώρα, σείς μικροί μου άναγνώσται, όσοι συνειθίζετε νά 
λέγητε ψεύματα, ν’ αφήσητε αυτό τό κακόν ελάττωμα προ
τού νά πάθητε ότι έπαθε ό Νίκος, διότι ή αλήθεια είναι 
αδύνατον νά μή φανερωθή.

ΒΕΛ111Α. ΚΟΤΣΕΔΟΠΟΓΔΟλ·

από τό άλλο ακρον τοϋ σωλήνος, καί ιδού ή μικρά σφαίρα 
μεγαλώνει, μεγαλώνει, όπως μεγαλώνει ή φυσαλις τή; σα- 
που νάδας, τήν όποιαν φυσάτε μέ τό καλαμάκι.

Ό εργάτης δίδει είς τήν σφαίραν ταύτην, ήτις είναι 
μαλακή, όποιονδήποτε σχήμα θέλει καί κατασκευάζει έξ 
αύτής ποτήρια, φιάλας κλπ.

Άλλά αί ύαλοι τών παραθύρων, θά μοϋ εί’πητε, δέν έ
χουν τό αύτό σχήμα μέ τά ποτήρια καί τάς φιάλας.

Καί έν τούτοι; καί αύταί γίνονται κατά τόν αύτόν τρό
πον, μέ τήν διαφοράν, ότι ό έογάτης φυσά περισσότερον, 
ώστε αί μικραί έκείναι σφαϊραι, γίνονται πολύ μεγαλεί- 
τεραι- τάς μηκύνει κατόπιν, τά; κόπτει, καί τάς απλώνει 
ώ; φύλλα χάρτου

Θά μέ έρωτήσητε όμως πώς κόπτουσι τήν ύαλον ;
Διά νά κόψωσι τήν ύαλον, ήτις καίει, όταν έξάγηται 

έκ τοϋ κλιβάνου, σχίζουν αύτήν μέ §ν τεμά-χιον ψυχρού σι
δήρου, διότι όταν ήναι θερμή τήν χωρίζει τό ψυχρόν, ό
ταν δέ ήναι ψυχρά τήν χωρίζει ή θερμότης- διά νά κατα
σκευάσουν δέ τάς ύάλου; τών παραθύρων, κόπτουν αύτάς 
είς διάφορα τεμάχια μέ ένα μικρόν άδάμαντα.

Μέ τήν ύαλον έπίση; κατασκευάζουν καί τούς καθρέ- 
πτας.

Οί καθρέπται είναι ύαλοι παχεϊαι, τάς όποιας λειαί
νουν, καϊ άφοϋ τάς καταστήσουν πολύ όμαλάς, κατόπιν 
τάς κασσιτερώνουν, δηλ. θέτουσιν είς τό όπισθεν μέοο; 
αύτών λεπτότατου φύλλον κασσιτέρου, τό όποϊον άλοίφουν 
μέ υδράργυρον, καί διά τούτο οί καθρέπται άντανακλώσι 
τά αντικείμενα

Αί μεγάλαι καί παχεϊαι ύαλοι, τά; όποιας βλέπετε είς 
τάς βυτρίνας τών εμπορικών καταστημάτων, είναι έκ τή; 
αύτής ύάλου τών καθρεπτών, μέ τήν διαφοράν όμως, ότι 
δέν είναι κασσιτερωμένα,.
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Λάβετε μολύβι χρωματιστό. Ζωγρα
φίσατε σύντομα σύντομα ένα ψωμάκι, 
μια φραντζολϊτσκ.

Προσθέσατε κατόπιν ένα χεράκι. Ιδ ού 
έχετε μια μικρή καί ώραία σακκίτσα.

Προσθέσατε εις τήν σακκίτσα καί δυό 
αυτάκ’α καί θά ,έ’χητε ένα σαλιγκαράκι.

Άμα προσθέσατε μόνον μια ούρί-.σα 
άκόμη, θά ίδήτε έξαφνα εμπρός σας ένα 
γατάκι.

Τούτο πκιζουσι δύω μόνον. Ό είς αγνοεί τό μυστικόν 
προς τιμωρίαν του βεβαίως, διότι δέν είναι συνδρομητής 
τοϋ · 11<ι.ιύυτοί· ΓΙίριοΗχηϊ» διάνα τό γνωρίζη, δ άλλοςθά 
τό μαθγ τώρα

Οϊ παίζοντες μετρώσιν ό είς μετά τόν άλλον, άοιθμοϋν- 
τες άπό τών μονάδων μέχρι τοϋ 100, ό’στις δέ προφθάσγι 
νά ειπγ πρώτος το 100 κερδίζει- πρέπει όμως νά μη προσ- 
θέτγ δ είς είς τόν αριθμόν, τόν οποίον έξεφώνησεν ό άλ
λος, περισσοτέρους τών 10 άριθμών.

Έάν κατά τήν άρίθμησιν προσέξητε καί έκφωνήσητβ 
τούς αριθμούς 12, 23, 34, 45, 56, 67, 78, 89, θά έκ- 
φωνήσητε κα' ανάγκην πρώτος τόν αριθμόν 100, καί ε
πομένως θά κερδίσητε τόν άλλον, ό όποιος θά σάς παρα
καλώ νά τώ εϊπητε έπί τέλους πώς τό κατορθώνετε. Σείς 
όμως αντί άπαντήσεως νά τόν συμβουλεύσητε νά γόν/j 
συνδρομητής τοϋ «ΠαιΛίχηϊ l/epiodixoi·» καί θά μάθγ 
οχι μόνον αυτό. άλλά καί πολλά άλλα καλλίτεοα παιγνί· 
δι’α.

Il l I Λ I k Ο \ II X Ε V .Μ .%

Ό κ. Κ. λαμβάνει τηλεγράφημα παρά 
τοϋ υΐοδ του Νίκου διαυένοντος ίν Πειρ.ιεΓ, 
δια τοΰ οποίου τώ άνχγγέλει, ότι ασθενεί.

Ή μικρά Βάσω ιδοΰσα τό τηλεγράφημα 
λέγει πρός τόν πατέρα της.

— Μή στενό/ωρεΐσα: μπαμπά- το τηλε
γράφημα αύτό δέν είναι του Νίκου μας, διό-ι 
δεν ομοιάζουν καθόλου τά γράμματά του με 
αυτά ποΰ έχει τό τηλεγράφηι*α.τηλεγράφηυα.

Ό (Ιέτροε έοωτϊ. τόν μικρ ν Παύλον, ποσά 
πόδια εχε: ό μισό; πετε·νός.

Και ό Παύλος μετά έτοιμιτητο; :
— Ό ζωντανό; ή ό σφαγμένο; :

•
• ·

'11 Τιτή. τής όποιας τάχέοακ si/ον χοκ- 
χαλώσε: άπό τό κρύο, ό-αν μάς έπεσκέφθη 
ή χιών, λέγει εις τήν μητ.ρα τη:

— Μαμά, έπαιζα με το χιόνι ’. την τα
ράτσα, χαϊ είναι ζεστόν.

Καί ό μικρός Σπΰιος :
— Βέβαια είναι ζεστό, · ΐατ! ή ταράτσα 

είναι άπό πάνω άπό τήν κουζίνα, όπου ανά
βει όλη. τήν ήμερα φωτιά.

•
■ Μ

— Κώστα διατί έχεις τά αυτιά σου ακά
θαρτα ,

— Διά νά συχαίνεται ό δάσκαλο; νά μου 
τά τραβά.

H X Κ 1· Μ Λ ΤΙ Κ Λ ! ΑΧ Ι<·ΙΙ X Ε I X
1. Αονςγμ.».

"Οπως είμαι εαν μείνω, 
είμαι φίλτατε νησί 
καί νησί πάλιν θα γίνω, 
έάν μείνω ή μισή. ’Αγέλαστος Πέτρα.

*■£. ΛίΆγμ.-κ
"Οπως είμαι άν μ' άφίσης, 
πέσε νά μέ προσκύνησης’ 
άν τήν κεφαλήν μου βγάλη: 
καί τόν τόνον άνεβάσης, 
τότ’ εμπρός μου μή προβάλης, 
τότε μή μέ πλησιάσης. Δρόσος πρωίας.

3. Πρό6λημ.7.
Τίνος αριθμού τό 1]8 και τό I 16 i αποτε- 
ζοΰσι τόν αριθμόν 9 ; Σιγαλό; αίγιαλός.

/δ. Έρώττ/κφ
Πόσοι άνθρωπο·, δΰνανται νά μοιράσουν 121 
μήλα οΰτ ος ώστε νά πάρουν όλοι ίσον α::θ- 
μόν ές αύτώ> χωρίς 'ά κόψουν κχνιν ;

Λογοπτίγνιον
11ο ας νήσ υ; τή: 'Ελλάδος Βλέπ-μεν κρε- 
υαμ-νας έπί δένδρων : Αμάραντο» αν'Ό;

<». Έ«ϊώ χ· έχε·
'Στύος πρίμου; ουμ γνώσάτανας 
αίκ χράμι: γνωάστρίανας 
μαιεϋ/ο πόα δίαχαρ: 
ευνά ωθλίψε; αϊκ πνωνσ 
άν έλθισωδι όντ ονχρόν

κ'ο-.διΠα: οΠόρικενδυ

Τ- Άναγραμ-μ.**»»!**»?
Ίδου έν βλάχικαν ποίημα : 

σουγιά ν νηγειά, 
νω<ουχ σπερχιά.

Μεταφράσατε το, χωρίς όμως ν' αφαιρέ- 
σητε ή νά προσθέσητε ούδέν γράμμα.

S. ΧύνΟεσος λέξεων
. ΟΧΙ 
Ο . Ν Φ Υ 
ΔΟΥΝ Ε

Δια τών γραμμάτων τής άνω επιγραφής 
σχημάτισαν άρχκΐον ρητόν. Χαραυγή.·

ί». Έλλεςτοσύμ,φωνον 
. ά , — . ·έ .. ι ο . — ά . ι . . ο .
1 Ο. «Ι·ωνηεντόλοηον

-μ' — . π . ς — .μ*  — . ρ γ . νΑΝΤΙ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ
ΙΙρός τάς συναδέλφου; 'Εφημερίδας τής Πρωτευούσης, τών επαρ

χιών χα! τού εξωτερικού, αΐτινες άνήγγελαν τήν έκοοσιν τοϋ «Παι
δικού Περιοδικού» θερμώς συστησατα·. τούτο τοΐς αναγ-.ώσται; αυ
τών. έχφράζομεν καί εντεύθεν τά ευχαριστήρια ημών.

Τρέχαπιάστον Τό ψρυδώνυμον δέν εινιι καλόν Ησυ
χάσατε. δέν υπάρχει φόβος νά ίοητε χαμμϊαν... σοφίαν.

Δ. Ρ. Θά σάς εύχαριστήσωμεν δημοσιεύοντες τήν εί «όνο. τ-,ύ 
Ζαππείου.

Προσεχώς δημοσιευθήσονται έν παραρτήματι τρία παι-· 
δικά άσματα τοϋ γνωστού μουσικοδιδάσκαλου κ. Σπυρί
δωνος Μπεκατόρου

Παρακαλούνται οί κ.κ. Συνδρομηταί. όπως άποστεί- 
λωσι τήν συνδρομήν των έντός τοϋ πρώτου δεκαπενθημέρου 
τού μηνός 'Ιανουάριου.

Τομ.ή φύλλου ϊ»ςά τούς μ,ή βυνδρο|κητάί λεπτά ίίϊί.


