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Γύρισε ’στάλλα τά παιδιά, τά κύτταξ’ ένα, ένα 
Και είπε μ’ εύθυμη φωνή είς ολα σέ κομμάτι-
— «Παιδιά, τί είναι ή πατρίς; γιά πέσ τε το κ’ έμενα ! 
Ξαφνίσθηκαν Ανοίγανε κ' έκλείνανε τό στόμα
Γιά νά τοΰ απαντήσουνε, μ.' άγώνα και μ.' έλπίδα· 
Τοΰ κάζου ... ΙΙλήν ένα παιδί μ.’ ήλιοκαύμένο χρώμα, 
ΙΙετάχθη κ' είπε—«Τό βαρύ σπαθί τοΰ Λεωνίδα» 
Κ’είπε γελώντας στό παιδί ό Δάσκαλος—«Μανιάτη! 
Όλο τό έθνος τώκαμες σπαθί τοΰ Λεωνίδα ....» 
Κ' έσ-ράφη σ' ένα χερουβείμ μ’ άκτινοβόλο μάτι·
— «Πές σύ, Άθηνιοτόπουλο, ποιά είναι ή Πατρίδα; 
Κ’ έδειξ’ εκείνο σοβαρά ρ." αργή χειρονομία
Τον Παρθενώνα- έπειτα και τήν 'Ακαδημία.
Ό δάσκαλος έχύτταζε τό σοβαρό του σχήμα, 
ΙΙλήν άλλο, έκραξε, παιδί.—«Πατρίς είναι τό μνήμα 
Π' όΚωνσταντίνος κείτεται.— «Γιατ’είσ'άπότήν ΙΙόλι 
Τό λές αύτό...Πλήν ή Ελλάς δέν είναι τάφος όλη! 
Έχει βουνά, γή, ουρανό καί κύματα μεγάλα, 
" ϋ Πύρρου αίμα κι’ άγρια ’Λημέρια Μπουκουβάλα.

Λ.

Ό Κίμων ήτανε μικρό παιδάκι- δέν μπορούσε, 
Ι*ώ  νά προφέρη καθαρά τό στόμα τό μικρό του- 
ΙΙλήν ή ματιά του ανήσυχη ακτίνα έσκορποΰσε 
Κ’ είχε στό βήμα του φτερό καί φώς στό μέτωπό του- 
Μιά μέρα πού ό δάσκαλος μέ ξέσι κ’ εΰγλωττεία 
Ε'ις τά παιδιά Έ\ληνική παρέδιδε Ιστορία 
Καί τής πατρίδας τωνομα συχνά αντιλαλούσε, 
Ό Κίμων ’συλλογίζετο σάν κάτι νά ζητούσε. 
Τον δάσκαλό του έζύγωσε μέ τόλμη και δειλία- 
’Ήθελε κάτι νά τοΰ εΐπή κ' έντρέπετο και πάλι, 
Πλήν είδ’ έκεϊνος τοΰ μικρού παιδιού τήν απορία 
Κ'έρώτησι ’στά χείλη του έδιάβασε μεγάλη....
— «Τί είναι, Κίμων; φαίνεσαι ώσαν νά θέλης κάτι- 
Έκεΐνο έχαμήλωσε, έσήκωσε τό μάτι 
Καί είπε κατακόκκινο—«Ναί- όμως..—Πές,μικρέ μου- 
Τι θέλεις; μήν έντρέπεσατ έγώ σέ περιμένω.
— «Νά! ένα λόγο, πού ποτέ δέν έννοιωσα- ποτέ αουτ~- 

ου τόνε νο.ωνω, σαν το·/ λες,:
Μέ μάτια τ’ άπεκριΟηκε στή γή καταιβασμένα- 
.— «Ποιον λόγο;—Κείνον,δάσκαλε, πού πό 
Πότε χαρούμενα τόν λές- [Ιού πάντα έχει μέσα 
Κανάρη και Θεμιστοκλή, Θρασύβουλο και Φλέσσα.

Κείνον πού λες Πατρίδα*  
Τί, Δάσκαλε, είναι Πατρίς ; ποτέ μου δέν τήν είδα!

Γ,“ϊ„ν_α.τσώαβαΐ''ω ··· —"Τό Σο0λι εΙναι ή Έλλας, τό Σούλι τού Τσαβέλλα!» 
Τής Κιάφας, είπ’ ένα παιδί ζωσμένο φουστανέλλα.

ποτεπίκραμένα — Όλυμπος είνε Τουρκιά ; ή μάνα τ’ Άχιλλέα
Καί Νικοτσάρα ;....» έκραξε παιδάκι άπό τή ΦΟία 
Καί Κρητικό άπεκρίθηκε άητόπουλο — « Τ' αρχαία 

[αφήστε μεγαλεία.
Ελλάδα όλοι σήμερον τήν Κρήτη μόνο κράζουν, 
Kt’ όλοι 'ςτόν Ψηλορείτη της γυρνούν τόν χιονισμένο! 
— «Πλήν τού Ομήρου πειό πολύ οί ς-ίχοιτήν δοξάζουν 
Είπε τή; Χίου γιασεμί, λουλούδι μυρωΜνο. 
Κι’ όλα έφώναζαν μαζή....Πού, Φαλμεράίερ, είσαι, 
Έτύ πού τή μεγάλη μας καταγωγή άρ-εΐσαι !

ι

ιε
Γελάσσ.ν όλα τά παιδιά εις τήν έρώτησί του 
Καί μόνο δέν έγέλασε ό Δάσκαλος μαζή του, 
Έχάϊδευε τόν Κίμωνα τό πατρικό του μάτι-
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»
Αν τά παιδάκια έβλεπες έκεΐνα στιγμή μία, 

Τό πείσμα τ&υς,τήν έξαψι καί τή φιλονεικία, 
Σλαύους, έμδς δέν θάλεγαν τά φθονερά σου χείλη, 
Όταν σέ β'λτχχ ’ί*ο>σαςκά ( βουτουσες τό κοντύλι. . . 
θάβλεπες Ελληνόπουλα εις τά μικρά παιδιά μας- 
Κάν θά μάς άνεγνώριζες άπ- τό έλάττωμά μας...., 
Ό Δάσκαλος τούς άφινε νά λένε- δέν ’μιλούσε 
Και μοναχά καμμιά φορά κρυφά χαμογελούσε- 
Και τ’ άβλεπε καλά καλά — «δμως φωνή καμμία, 
Είπε, παιδιά, δέν ακόυσα γιά τή Μακεδονία..... »
— «Γιατί, τού είπε, μέ φωνή βαρειά, παιδί της ένα, 
Ό Άθως έχει τήν κορφή στά σύννεφα ύψωμένα, 
Χωρίς νά λέγη αψηλό πώς είναι τό κορμί του. 
Χίλιαις φοραίς καλλίτερα τό κράζ" ή κορυφή του. 
Τή γη ΐπήρε ή 'Ελλάς και δίχως πολύ πόνο, 
Μέ τ’ ’Αλεξάνδρου τό σπαθί τό κοσμοφάγο μόνο !»
— «Πλήν πέθανε... σάν ξύπνησε, δέν άναστήθη μόνη·
Τήν σήκωσε φωτιά Ψαρρών κ’ Ύόραίϊκο τιμόνι 
’Αντάμα είπαν, δυο παιδιά, μέ μιά φωνή μεγάλη- 
—«Τ_ . ‘ ." . ' ’ ’ '
Τή Μάνα τήν έξύπνησαν Σπετσιώτικα τρομπόνια- 
Είμαστ’ έμεϊς στή θάλασσα τά πρώτα χελιδόνια....
__«Σάν νά σέ κρύβουνΒαρβαριδς κα’ιΚαννιβάλωνλόγγοι Όμως σέ λίγο σήκωσε ό Δάσκαλος το μάτι 
Κανείς γιά σένα δέν μιλά, καϋμένο Μεσολόγγι!....» Καί είπε...«Όχι. <»θεός! καί ή Έ/.λάς ;>.ν; κάτω!» 

_____ ΑΧ1ΛΛΕΓΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Ειπε, Μεσολογγίτικο βλαστάρι, θυμωμένα.
— «Παιδιά, τούςειπ’ όδάσκαλος, γι'άκοϋστέμε z έμενα. 
Ρώτησα μόνο ή Πατρίς τί είναι πέρα—πέρα 
Καί όχι πε'-ό κομμάτι της άπ’ τ’ άλλο περισσεύει- 
Φιλόπρωτοι ! δέν κόβεται, μιά είναι ή ήμερα, 
Μιά ή Πατρίς πού ή καρδιά μερόνυχτα λατρεύει.'...» 
"Ομως έκεΐνα έφώναζαν δέν άκουγε κανένα- 
Το αίμα τό 'Ελληνικό νά βράζη άρχινούσε.... 
Κάπου καί κάπου έφευγαν καί λόγια θυμωμένα 
Καί μοναχά, ένα παιδί έκεϊ δέν ώμιλούσε. 
Είχε τά μάτια γαλανά καί πρόσωπο σάν κρίνο. 
-«ΙΙές μας-τού είπ' ό δάσκαλος, κ’ έσύ γιά τή γλυκειά μας 
Πατρίδα τήν ιδέα σου ·, ..» Έστράφηκεν εκείνο 
Καί άπεκρίθη μ’ αργυρή φωνή—«ή Έκκλησιά μας !» 
Κ’ εις άλλο μελαγχολικό παιδί, συλλογισμένο, 
ΙΙού κάθετο παράμερα, μονάχα τό καϋμένο-
— «Γιατί, τού είπε, μόνο σύ δέν άνοιξες τό στόμα ·, 
Πές μας καί σύ τή γνώμη σου γιά τήν Πατρίδ’ ακόμα. » 
Κ’ έκεΐνο αναστέναξε κι’ απάντησε μέ πόνο-

Ομως πρωτήτερ’ άπ’ αύτά κραυγή άκούσθη άλλη,—«Θαρρώπώς ή πατρίδα μας τό μνήμα είνε μόνο!...» 
' 'Εχλώμιασε σάν τ’ ακούσε- έστάθηκε κομμάτι·

Τό μέτωπό του έγυρε συλλογισμούς γεμάτο

δέν 
ι- δέν έχω νά σάς δώσω παρά μόνον ένα 

, 'ίνχ κόκκορα καί μίαν σκάλαν. Δέν άξίζουν τίποτε- 
σάν καλοί αδελφοί-

ΟΙ ΤΡΕΙΣ
Μίαν ©οράν ήσαν τρεις αδελφοί- δ Άνδρέας, δ Μιλτιά

δης καί δ Πέτρος. "Οταν άπέθανεν ή μήτηρ των παρε- 
κάλεσαν τόν πατέρα των νά δώση είς έκαστον τό μερίδιόν 
του άπό την κληρονομιάν, διά νά υπάγουν νά ευρουν τήν 
τύχην των.

— Παιδιά μου, τοϊς είπεν δ γέρων, είξεύρετε ότι 
ειμεθα πλούσιοι 
γάτον, 
τό βλέπω- μοιρασθήτέ τα δμως σείς 
αύτή είνε όλη ή κληρονομιά σας.

— Άς ηνε,πατέρα- ειμεθα ευχαριστημένοι καί μέ αύτά, 
είπαν οί τρεις αδελφοί. Διά νά τά μοιρασθώμεν άς κάμω- 
μεν λαχνούς μέ ξυλαράκια.

Ό πατήρ των έπήρε τρία ίσα ζυλαράκια, καί είς έκα
στον έξ αυτών έδεσε καί tv σημεϊον διαφορετικόν άπό τό 
άλλον : εν διά τόν γάτον, άλλο διά τόν κόκκορα καί τό 
τρίτονδιάτήν σκάλα-·κατόπιν τά παρουσίασε κατά πρώτον 
είς τόν Άνδρέαν, τόν μεγαλήτεοον, διά νά τραβήξη τό 
πρώτον- μετά τόν Άνδρέαν έλαβεν δ Μιλτιάδης τό δεύ
τερον, δ δέ Πέτρος έλαβε τό τελευταϊον. Έ/.ύτταζαν τότε 
τά ζυλαράκια καί είδον ότι ή τύχη έδωκεν είς μέν τόν 
Άνδρέαν τόν γάτον, είς τόν Μιλτιαδην τόν κόκκορα, είς 
δέ τόν Πέτρον τήν σκάλα. ’Επήραν τήν κληρονομιάν, ή 
όποια τοϊς έτυχε καί άπεφάσισαν νά φύγουν μακράν.

Ό πατήρ συνώδευσε τά τρία παιδία του είς τό πλησιέ- 
στερον σταυροδρόμιον, δπου διεσταυροΰντο τεσσαρε; δρό
μοι. Έκεϊ, άφοΰ άπεχαιρετίσθησαν μέ δάκρυα, τά όποϊα έ
τρεχαν σάν τό ποτάμι καί ύπβσχέθησαν είς τόν πατέρα των 
ότ·. θά συναντηθωσιν είς τό ίδιον μέρος μετά ένα χρόνον 
καί μίαν ήμέραν, άπεχαιρετίσθησαν. Ό πρώτος έπήρε τόν 
ένα δρόμον, ό δεύτερος τόν άλλον, καί δ τρίτος τόν τρί-

ΑΔΕΑΦΟΙ
τον δρόαον, δ δέ πατήσ των έπέστρεψεν είς τό σπητάκι 
του άπό τόν τέταρτον δρόμον.

Ό Άνδρέας άφοΰ περιεπάτησεν έπί άρκετάς ώρας ε- 
φθασετέλος είς μίαν άκτήν θαλάσσης. Ιίεριεπλανάτο πολύν 
χρόνον είς τήν παραλίαν, χωρίς ν’ άπαντήση καμμίαν κα
τοικίαν, καί έπί πολλάς ήμέρας αύτός καί ό γάτος του 
δέν ειχον άλλην τροφήν παοά μόνον μύδια, κογχυλια καί 
ψαράκια Τέλος πάντων είδε μακράν άπό τήν παραλίαν 
είς τόν ορίζοντα τού; τοίχους καί τόν έζώστην μιάς έζο- 
χικής οικίας. Έπήγε πρός τό μέρος τοΰτο καί κατά πρώ
τον είδεν ένα μύλον, δ όποϊος άνήκεν είς τήν μεγάλην 
αυτήν οικίαν έστάθη είς τό κατώφλιον έχων τόν γάτον 
του κάτωθεν τής αριστερά; μασχάλης καί έκύτταζε μέ 
προσοχήν μέσα είς τόν μύλον. Τί νά συνέβαςνε άράγε ; 
Θά θέλετε βέβαια νά τό μάθητε. Τέσσαρες άνθρωποι, μέ 
άνασηκωμένα τά μανίκια τών υποκαμίσων των, και μέ 
ρόπαλα είς τά χέρια έτρεχον έδώ κ έκεϊ καί έκυνήγουν 
τούς ποντικούς, οί όποϊοι έκύτταζαν πώς νά σωθώσιν.

Έκαμνον δέ μεγάλον αγώνα καί κόπον χωρίς νά φέ- 
ρωσι κανέν αποτέλεσμα, διότι τά κτυπήματα τών ράβδων 
των έπιπτον πάντοτε είς τά πλάγια τών καταστρεπτικών 
ζώων, τά όποια έτρεχον μεταξύ τών ποδών των διά νά 
ύπάγουν νά κρυφθούν είς τάς τρύπας των.

*Ο Ανδρέας τούς έβλεπε καί έγέλα άπό μέσα του.
— Γιατί γελάς, κύριε ; τώ λέγει είς έκ τών άνθρώπων 

αυτών σπογγιζων μέ τά μανίκια τοΰ ύποκαμίσου του τόν 
ιδρώτα, δ όποϊος έσταζεν άπό τό μέτωπό*  του.

— Γελώ, διότι κάμνετε τόσον μεγάλον κόπον δΓ tv τό
σον πολύ μικρόν πράγμα, άπήντησεν ό Άνδρέας.

— Πώς ; διά πολύ μικρόν πράγμα; ’....δέν είζεύρεις λοι
πόν, δτι έάν άφήναμεν τού; κατηραμένους αυτους ποντι

7»»

κούς, θά έτρύπων τούς σάκκουςμας, θά έτρωγον τό σιτάρι 
καί τό άλευρον καί θά μάς κατεδίκαζον ν’ άποθάνωμεν 
άπό τήν πείναν ;

— Μά πώς ; δέν έχετε έδώ κανένα γάτον ; ήρώτησεν δ 
Άνδρέας.

— Τί θέλεις νά είπ-7,ς μ’ αύτό ; Είς τόν τοπον μα; δέν 
γνωρίζομεν τί είναι τοΰτο.

— ’Ιδού ό κύριος Γάτος, λέγει γελών Αύτός μόνος είς 
διάσ τημα όλιγώτερον άπό μίαν ώραν θά κάμη τόσην έρ
γασίαν όσην δέν θά είμποοέσητε νά καμητε οΰτε φις ένα 
χρόνον σεϊς οί τέσσαρες. Θά σάς είχε τώρα έλευθερώσει 
πολύ γρηγορώτερα άπό τούς ποντικού; σας.

— "Ελα ! άστειεύεσαι’. Αύτό τό μικρόν ζώον; !... Καί
δέν φαίνεται διολου κακόν- αύτό καθεται έκεϊ ζαρωμένο*  
είς τήν μασχάλην.......

— θέλετε νά τόν ϊδήτε πώς έργάζεται ;
— Μάλιστα, ά; ίδωμεν ολίγον τί ξεύρει νά κάνη.
Οί ποντικοί, έπειδή ποτέ έως τώρα δεν ειχον ίδεϊ έκεϊ 

γάτον δέν τόν έφοβήθησαν- καί άμέσως έγινε σφαγή τρο
μερά, ή όποια διήρκεσε τρία μόνον λεπτά τής ώρα; ! Οί 
τέσσαρες άνθρωποι τόν έβλεπον μετά τρόμου. Τό έδαφος 
ό’λον τοΰ μύλου ήτο γεμάτον άπό τά πτώματα τών πον
τικών ! Έν τώ μεταξύ εί; άπό τού; άνθρώπους τοΰ μύλου 
έτρεξεν άμέσως διά νά φωνάξ·/) τον Κύριον :

— Πήγαινε γρήγορα, εί; τον μΰλον, Κύριε, νά ίδή; ένα 
πράγμα, το όποϊον δέν πιστεύω νά τό είδες ποτέ εϊς τήν 
ζωήν σου.

— Τί είνε ; είπεν ό Κύριος.
— Ηλθε, δέν είζεύρομεν άπό ποϊον μέρος, ένας άνθρω

πος μέ ένα μικρό ζώον, τό όποϊον φαίνεται πολύ ήμερον, 
άλλά εί; έναδευτερόλεπτον έφόνευσεν δλους τού; ποντικούς, 
οί όποϊοι μάς έτρωγον τό σιτάρι καί τό άλευρό*  μας.

---- Μά είνε δυνατόν;! Είθε νά ήτο τοΰτο άληθές, είπεν 
δ Κύριος, καί έρχεται τρεχάτος εί; τόν μΰλον.

ΠΕΡΙ ΕΞ^ΙΟ'Ύ'
— Σήμερον, άγαπηταί μου έγγοναί, θά σά; εΐπω ο

λίγα τινα, τά κυριώτερα, περί τοΰ ΊΙλόοΆ, περί τοΰ με- 
γαλητέρου τούτου φωτοβόλου άστρου, τό όποϊον βλέπο- 
μεν. Γνωρίζετε βεβαίως δτι ή ημέρα καί ή νύξ έξηγ οΰνται 
έκ τής ΰπάρξεως αύτοΰ έπί τοΰ ούρανοΰ- όταν δηλαδή 
ό ήλιος ύπάρχει άνωθεν ήμών καί διασκορπίζει τό φώς 
του είς ημάς, έχομεν ήμέραν- δταν δέ κρυβή είς τού; αν
τίποδας ήμών, ή διά νά έννοήσητε καλλίτερον, δταν κρυβ-η 
κάτωθεν τής γής, τότε έχομεν τήν νύκτα.

— Είναι μεγαλήτερο; ό ήλιος άπό τήν σελήνην, παπποΰ;
— Άπό τήν σελήνην λέγεις ; ... Είνε τό μεγαλήτερον 

ουράνιον σώμα τοΰ πλανητικού μα; συστήματος- έάν φαν- 
τασθήτε αύτόν κενόν, τότε μέ μεγάλην ευκολίαν ήδύνατο 
νά κινήται έντός αύτοΰ ή Ι’ή μετά τοΰ δορυφόρου της, 
τής Σελήνης,ή όποια μάλιστα θά άπέχη 80 χιλιάδας λεύ
γας άπό τής εσωτερικής επιφάνειας του Ήλιου !

— Δέν έννοοΰμεν τί είνε πλανητικόν σύστημα.
— Οταν λέγωμεν πλανητικόν σύστημα έννοοΰμεν το 

πλήθος δλων τών άλλων αστέρων, οί όποιοι κινούνται περί 
τόν ήλιον άπαράλλακτα δπως εί; τόν μαγνήτην τά ρινί
σματα τού σιδήρου- ό ήλιο; δηλαδή αποτελεί τό κέντρον 
τού ήμετέρου πλανητικού συστήματος- λέγω τοΟ ζ4]χετε·

Μόλι; είδε τό κατόρθωμα τοΰ γάτου άπό τόν θαυμα
σμόν έμεινε μέ ανοικτόν τό στόμα και τού; οφθαλμούς· 
έπειτα βλέπων τόν δράστην όλης αύτή; τή; αιματοχυσία;, 
δ όποϊος χορτασμίνος, ήσυχος, άνοιγοκλείων τού; οφθαλ
μούς του, άποκοιμισμένος εί; τήν άγκάλην τοΰ Άνδρέα 
έρρογχάλιζε ρροι·ρμοϊ·, καθώς κάμνει ή κλωστική μηχανή, 
τήν όποιαν γυρίζει ή κλώστρια, ήρώτησεν :

— Αύτό τό ζώον, τό τόσον ήσυχον καί τόσφ ήμερον 
είνε έκεΐνο, τό όποϊον είργάσθη μέ τόσην γενναιότητα ;

— Μάλιστα, Κύριε, αύτό μόνον είπον οί μυλωνάδες.
— Τί θησαυρός νά εχν) κανείς ένα τέτοιον κυνηγόν! Ά! 

άν ήμποροΰσα νά τόν έχω ! θέλετε νά μοι τόν πωλήσετε;
— Δέν λέγω οχι, είπεν δ Άνδρέας χαϊδεύων τόν γά- 

τόν του, άλλά....
— Πόσον θέλετε δι’ αύτόν ;
— Χιλίας δραχμάς.... καί νά κάθωμαι καί είς τήν οι

κίαν σου αύτήν, διότι δ Σταχτερός δέν θά έργάζεται καλά, 
έάν δέν μείνω μαζύ του.

— Καλά- είμαι σύμφωνος.
Καί έδωκαν τάς χεϊρας.
Ό Κύριος παρέλαβε τόν Άνδρέαν μαζύ του είς τήν οι

κίαν, τώ έδωκε τό καλλίτερον δωμάτιον καί τόν έπερι- 
ποιήθη δ ίδιος. Ό καλός μας νέο; δέν είχε τώρα τίποτε 
άλλο νά κάμη είμή νά τρώγη, νά πίνη, νά πηγαίνη συ
χνά εί; τόν περίπατον, είς το κυνήγιον καί είς τό ψάρευμα. 
Δέν έλησμόνησεν δμως τόν πρόξενον τής εύτυχίας του,τόν 
φίλον του Σταχτερό- έπήγαινε καθημερινώ; είς τόν μύλον 
καί τόν έβλεπε.

Δέν έπέρασε πολύς καιρός καί δ Άνδρέας, έπειδή ήτο 
πολύ άξιαγάπητος καί εύθυμος καί πρό πάντων υποχρεω
τικός, έκέρδισε τόσον πολύ τήν φιλίαν τοΰ άρχοντας ώστε 
έγεινε γαμβρό; του.

Ό δεύτερος άδελφός του,δ όποϊος έλαβε τόν κόκκορα;... 
άλλά διά τοΰτον θά σάς εΐπω είς τό επόμενον.

ΙΠΑΚΝΗΣ Ν. ΒΟΛΙΚΟΣ

ρου, διότι ύπάρχουσι καί πολλά άλλα συστήματα είς τδ 
σύμπαν, έν μέσφ τοΰ όποιου τό ίδικόν μας είνε ώς σταγών 
έν τώ ώκεανώ. Άν έξετάσν) τις δλα ταύτα θά παρα- 
τηρήση δτι κινούνται άρμονικώτατα καί σύμφωνα πρός 
τούς φυσικούς νόμους, καί θά έκφύγν) μηχανικώς έκ τών 
χειλέων του ή δμολογία τής παντοδυναμίας καί πανσο- 
φίας τοΰ Δημιουργού !

Άλλά περί ’τούτων θά σάς εΐπω άλλοτε, δταν θά έν- 
νυήτε καλλίτερον- τώρα περιορίζομαι εί; τόν ήλιον. Πολ
λοί έπιστήμονε; έξήτασαν τάς άκτϊνας αύτοΰ, αί δ 
ποϊαι μά; θερμαίνουν καί μάς φωτίζουν καί ήδυνήθησαν 
νά εύρωσι ποια είνε ή φυσική σύστασις τοΰ Ήλιου- εύοον 
δέ δτι εύρίσκεται είς ρευστήν καί διάπυρον κατάστασιν· 
δμοιάζει δλόκληρος ωκεανόν πυρός καί φλογών, δπου συμ
βαίνουν τρομερά φαινόμενα. Έπί τοΰ ήλιου υπάρχουν 
πλεϊστα όσα ηφαίστεια, τά όποια έκρηγνύμενα άναδιδουν 
λάβαν καί φλόγας- συμβαίνουν τρομεροί στρόβιλοι- ύψοΰν
ται πύρινα κύματα- έγείρονται φοβεραί καταιγίδες καί 
πλεϊστα άλλα φαινόμενα συμβαίνουν, τά όποϊα ό νοΰς τοΰ 
ανθρώπου άδύνατον νά φαντασθ^!

— Τί καλά, παπποΰ, ποΰ είνε μακρυά άπό ήμάς ό Ή
λιος καί δέν μάς καίει....
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— Πόσον απέχει άπ’ έδώ ; ήρώτησαν ταύτοχρόνως αί 
δύο μικρχϊ άδελφχί.

— Πόσον νά σάς εΓπω οτι άπέχει, διά νά τό έννοή- 
σητε- άπέχει πολύ, παρά πολύ- άν έρρίπτετο άπό τον ή
λιον μία σφαίρα κανονιού, ή όποια νά διέτρεχε 36 χιλιά
δας πόδας κατά εν δευτερόλεπτον, Οά έφΟχνεν έδώ κάτω 
φιετά 25 ολόκληρα χρόνια ! !

— Διατί το καλοκαίρι μάς καίει δ "Ηλιος περισσότε- 
οον παρά τόν χειμώνα ; μήπως πλησιάζει πολύ κατά τό 
καλοκαίρι τήν γήν ;

— ’Απεναντίας, μικρά μου. Τό καλοκαίρι ό ήλιος εινε 
εις πολύ μεγαλητέραν άπόστασιν άπό τήν Γην παρά τόν 
χειμώνα- ό λόγος, διά τόν όποιον έχομεν μεγαλητέραν 
ζέστην τό καλοκαίρι, εινε ό έξής- ό ήλιος ρίπτει τάς ά- 
κτϊνάς του καθέτως καί διά τούτο εινε καυστικαί, ένώ τόν 
χειμώνα τάς ρίπτει πλαγίως. Μέ ήοώτησας δμως χν πλη- 
σεάζη ό ηλοος τήν Ρήν- τό έναντίον έπρεπε ν’ μ’ έρω- 
τήσης- διότι ή Γή κινείται και στρέφεται πεοίτόν ήλιον, 
ό οποίος μένει ακίνητος καί επομένως ή Γή πλησιάζει 
πρός αύτόν.

’ — Άλλά, παππού, μόνον ή Γή στρέφεται περί τόν 
ήλιον ;

— Όχι’ στρέφονται καί άλλα σώματα λεγομενα “λχ- 
νήταε, έκ τών όποιων έπισημότεοοι είνε ό Ερμής, ή Α

Τίνος εινε τό άλογακε;
ΛΤΣΙΣ

το», λέγει ό Γεώργιος.—«Δέν θέλω», 
τό αλογάκι μένει απαθές

«Δόσε μου 
άπαντα ό Εύδοξος. Και ' , ,
και άδιάφορον έν μέσω τών δύο οιλονεικούντων. Θά 
έχη βέβαια μεγάλην ύπομονήν, διά νά μή λακτίση 
τον Γεώργιον, ό όποιος τότραβα άσπλάχνωςάπό τήν 
ούράν. 

ΤΟ ΘΑΥΜΑΣΙΩΝ ΚΙΒΩΤΙΟΝ

φροδίτη, ή Γή, ό “Αρης, δ Ζεύς, ό Κρόνος, ό Ουρανός, 
καί δ Ποσειδών, πολλοί δ’ έκ τούτων έχουσι καί τούς 
δορυφόοους των, δπως ή Γή τήν Σελήνην ό Ουρανός έχει 
οκτώ δορυφόρους, τούς περισσοτέρους δηλαδή άπ’ ό’λους.Ό 
"Ηλιος δμως είνε δ βασιλεύς δλων έκεΐ έπάνω τών αστέ
ρων- αύτός τούς διευθύνει καί τούς οδηγεί, δπου επιθυμεί.

*0 παππούς ειχεν ήδη τελειώσει τήν διήγησίν του, δτε 
ή μικοοτέρα έγγονή του Κλεονίκη, ή όποία δέν είχε δώ
σει μεγάλην προσοχήν, έρωτά :

— Καλέ μου παππού ; ύπάρχουν άνθρωποι εις τόν ή
λιον

— Χάχ 1 αχ ! ά !... ήρχισε νά γελά ή μεγαλητέρα της 
άδελφή ’Αγγελική, ένω ό πάππος στραφείς πρός τήν Κλεο- 
νίκην τή είπεν:

— ’Αν έπρόσεχες είς δσα είπον ποωτή-ερα περί τής 
συστάσεως τοΰ Ήλιου, δέν θά έκίνεις βεβαίως τόν γέλωτα 
τής ’Αγγελικής. Πώς είνε δυνατόν νά ζήσγι άνθρωπος 
μέσα είς μίαν πεπυρακτωμένην κααινον ;! ..

Ή Κλεονίκη ήννόησε πόσον γελοία ήτον ή έρώτησίς της 
και ύπεσχέθη εις τόν καλόν της πάππον, δτι άλλοτε θά 
προσεχή πολύ περισσότερον εις τήν διήγησίν του.

Τό αύτό, άν κάμνετε καί σείς, μικροί ιχου άναγνώστα·., 
δέν θά σφάλητέ ποτέ. Γ.... ΕύΟύβουλος

Αίφνης—ώ! φρίκη!—ή ούρά μένει είς τάς χειρας 
τοΰ Γεωργίου, ό όποιος πίπτει ανάσκελα. Πίπτει καί 
ό Εύδοξος μέ τήν κεφαλήν είς τάς χεϊρας. Μόνον τό 
αλογάκι δέν έπεσεν, άν καί ύπέφερε παραπολύ 
είς τήν πάλιν αύτήν .. Γενναίο αλογάκι! Κακά παι-

Ή καλή γυνή έ'λαβε τό κιβωτιον, ηύχαρίστησε τόν γέ- 
.ροντα έρημίτην καί έπανήλθεν είς τήν οικίαν της, δπου 
κατά τήν διαταγήν του ήρχισε νά φέρη αύτό τακτικώς εις 
τάς άποθήκας, τούς σταύλους της κλπ.

Μίαν ήμέραν ένώ κατέβαινεν είς τήν υπόγειον αποθή
κην της μέ τό κιβωτιον είς τήν χεϊρά, εύρε τόν υπηρέτην 
της κλέπτοντα τόν σίτον καί τό όρύζιόν της. Μετά μίαν 

• ώραν διευθυνθεϊσα είς τό μαγειρεϊον της ειδεν δτι οί ΰπη- 
ρέται της διεσκέδχζον, τρώγοντες τά καλλίτερα φαγητά- 
φέρει κατόπιν τό κιβώτιου είς τόυ σταΰλου τών αγελάδων 
καί τό ίπποστάσιόν της καί βλέπει δτι αϊ μέν αγελάδες 
της ήσαν βεβυθισ-χέναι μέχρι γόνατος είς τήν κόπρου, οί 
δέ ίπποι της έτρέφοντο μέ χόρτου ξηρόν άντί κριθής καί 
βρώμης καί δτι δέν τούς είχον περιποιηθή πρό πολλών ή- 

. μερών έν συντόμω είς κάθε βήμα, τό όποιον έκαμνεν, άνε- 
κάλυπτε νέαν κατάχρησιν καί νέαν αιτίαν καταστροφής.TO ΕΙΧΕ ΛΗΣΜΟΝΗΣΕΙ!

"Ολοι οί συνομήλικες τοΰ μικρού ’Ιακώβου δταν έπέ- 
στρεφον μετά τό σχολεϊον είς τό σπητάκι των καί είχον 
πλέον μελετήσει καλά τά μαθήματα των, έπαιζονείτε α
ναμεταξύ των ή καί μέ τό γατάκι ή μέ τό σκυλλάκι των, 
όταν δέν εύρισκον άλλον σύντροφον διά νά παίξουν.

Ή Ιουλία, έξαδέλφη τοΰ Ιακώβου, είχε δύο γατάκια 
καί ένα σκυλλάκι.

Ό Ιάκωβος δέν είχε κανένα ! Πώς τοΰτο ; διατί τάχα 
νά μή έ'χη καί αύτός τούλάχιστον ένα γατακι ; !...

Ή ’Ιουλία, πολύ φιλότιμος κόρη, παρετήρησε τήν σπου- 
δαίαν αύτήν έλλειψιν καί μίαν ήμέραν έορτάσιμον προσέ- 
φερεν ένα γατάκι είς τόν έξάδελφόν της.

■— Δυστυχία μου ! . . . . καλό 
μου γατάκι ’. ... άχ, τί έκαμα !|... 
έλεγεν ό μικρός Ιάκωβος έπιστρέ- 
φων δρομαίος έκ τίνος γειτονικής 
οικίας τής θείας του.

Τί συνέβαινε ;.. διατί έτρεχε τό- 
οον ;... διατί έλυπεϊτο ; ...

Πρό μιάς ώρας ειχεν αναχωρήσει 
άπό τήν οικίαν του δπου άφήκε τό 
μικρό του γατάκι κλεισμένου μέσα 
είς τό καλαθάκι δπως τοΰ τό είχε 
δώσει ώς δώρον μέ τό μπιλιετάκι

3ΐς τό χέρι ή μικρά του έξαδέλφη ’Ιουλία.
Έλησμόνησε τό γατάκι κλεισμένο'!.. Τί κακόν πράγμα! 

•Πολύ κακόν, διότι ύπεσχέθη νά τό περιποιήται, νά τό ά-

Όταν παρήλθε τό έτος ή οικοδέσποινα διηυθύνθη μέ τό 
κιβώτιου είς τό δάσος καί είπεν είς τόν έρημίτην.

— Ά! πάτερ μου, είμαι υπερευχαριστημένη τώρα- ολα 
πηγαίνουν καλά είς τήν οικίαν μου. Ή ευτυχία άπεδίωζε 
τήν δυστυχίαν. Σέ παρακαλώ θερμώς νά μο1 άφίσης έπί έν 
άκόμη έτος τό κιβώτιον αύτό, τό όποιον πράγματι περιέχει 
θαυμάσιου ιατρικόν διά τάς δυστυχίας μου.

Ό έρημίτης μειδιάσας τή είπε :
—Τό κιβώτιον τοΰτο, κόρη μου, δέν δύναμαι νά σοί τό 

άφήσω, θά σοί δώσω δμως τό ιατρικόν, τό όποιον περιέχει.
Ήνοιξε τότε τό κιβώτιον καί πρός μεγάλην έκπληξιν 

τής γυναικος άνέσυρεν έξ αύτοϋ μικρόν τεμαχιον χάρτου, 
έπί τοΰ όποιου ήσαν γεγραμμένα τά εξής ;

«’-ί»· θέ.1>ις fic τόν σου νά i’Jpc εΰτυ\ϊαν·,
• πρισεχε τότε ρόνη σου είς κάθε εργασίαν·.

Βελιω Α. Κοτςελοπουλου

γαπά, νά τώ δίδη καλήν τροφήν, νά φροντίζ-ρ τέλος δΓ 
αύτό, άφοΰ μάλιστα ήτο καί δώρον τής έξαδέλφης του, ή 
όποία πιθανόν νά έσχημάτιζε κακήν ιδέαν δι’αύτόν !

Διά τοΰτο έστενοχωρεΐτο ό καλός Ιάκωβος καί έτρεχε, 
διά νά προφθάση νά σώση τό άγαπημένο του γατάκι.

Ήλθεν έπί τέλους !
Φαντασθήτε 

τήν χαράν του, 
όταν ειδεν οτι 
δέν έπαθε τί
ποτε τό γατά
κι, άλλά τόν 
έπερίμενε χω
ρίς νά τολμά 
νά εξέλθη άπό 
τήν κρύπτην 
του.

"Ω ! άν ήδύ- 
τατο να όμιλή 
τί θά τοΰ έλε-

Θά τύν συνεχώρει βεβαίως διά τήν άμέλειαν, τήν όποιαν 
κατ’ άρχάς τοΰ έδειξεν, καί διά τήν όποιαν τόσον πολύ 
κατόπιν έλυπήθη !

Τό γατάκι άληθώς έμεινεν εύχαριστημένο μέ τήν 
μεγάλην προθυμίαν τοΰ νέου του κυρίου, καί ό μικρός 
’Ιάκωβος άπό τοΰδε έγινε προσεκτικώτερος καί περιποιη- 
τικώτερος. 1>1εχ · · ·

Μία πλούσια οικοδέσποινα έδοκίμαζε κατ’ έτος τόσας 
οίκονομικάς δυστυχίας, ώστε τά είσοδή-αατά της όλιγό- 
στευσαν φοβερά. Οί ’ίπποι της καί αί άγελάδες της άπέ- 
θνησκον, αϊ άποθήκαι της πολύ ταχέως έμενον κεναί καί 
έν γένει δλαι αί ύποθέσεις έλάμβανον κακόν τέλος.

Μίαν ήμέραν άπεφάσισε νά ΰπάγη νά συμβουλευθή έ'να 
γέροντα ερημίτην, ό όποιος εμενεν είς τό δάσος. Άφοΰ τώ 
διηγήθη τάς συμφοράς της τώ είπε :

■— Τί νά κάμω, πάτερ μου, διά νά πχύσουν πλέον αί 
συμφοραί καί αί δυστυχίας νά μέ καταδιώκουν ;

Ό έρημίτη-, ό όποιος ήτο ευφυής γέρων τήν παρεκά-

λεσε νά τόν περιμείν·/) μίαν στιγμήν καί είσήλθεν είς τό 
κελίον του. Μετά τινα λεπτά έξήλθε κρατών είς τάς χεϊ- 
ράς του |ν κιβωτιον κλειδωμένου καί έσφραγισμένον διά 
σφραγίδας.

— Λάβε τό κιβωτιον αυτό, είτε πρός τήν γυναίκα καί 
φέρε το ή ίδίχ τρεις φοράς τήν ήμέραν καί τρεις τήν νύκτα 
είς τό μχγειρείον, τήν αποθήκην, τόν σταΰλον καί εις 
πάντα τέλος τά μέρη τής οικίας σου, είς τά όποια φυ- 
λάττεις τά πράγματά σου καί θχ ιδρς οτι ολα θά υπά
γουν πλέον καλά- μή λησμονήσης δμως νά μοι τό έπι- 
στρέψ-ρς.

Γ 1· .ν II Ii .V I Ο Ρ X I 1

Μία γυναίκα ρ·ά φορά 
"Ορνιν ειχεν ή κυρά, 
“Οπου po.Uc εφωτοϋσε, 
/ν αυγό της έγεννοΐσε.
Μά ίθάρρειίεν εκείνη 
Πως κριθάρι άν της άίνρ

Πειό πο.Γυ άπό τά πρώτα, 
Λυό αυγά Οά κάν ή κοττα.
Καί τής ερριχν’ ή κυρά 
το κριθάρι ρ^ά χαρά.
Μά ή κόττα νά παχαίνγ
Κάθε 'ρέρα άρχινίί,

Κ' επειτα πο.Ιυ θρερρένη 
'Έπαυσε καί νά γεννά.
Καί ό ρϋθος ρας σηραίνει, 
yi.hji poy αγαπητοί, 
πώη πτωχόη εκείνος ρένει, 
όπου πο’ό πο.Ι.Ιά ξ>ιεεϊ.

f’Ev Σύρω} Πιντ. Δ. Τςιτςεκλπς
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(ϊδε προηγο μενον τεύχος)

Ή κυρία Βαντάελ έπεθύμει νά τν) φορέσ·ρ χρωματιστά 
καλτσάκια καί νά στολίση τήν σκουφίτσαν της μέκαμμίαν 
φούνταν κυανήν ή ροδίνην άλλά τούτο δέν ήτο δυνατόν- 
έπρεπε τό παιδίον νά φέρ·ρ τό πένθος διά τήν πτωχήν 
μητέρα του !

Πόσον δέ ό Πέτρος Βαντάελ θά ήτο ευτυχής τότε βλέ- 
πων τήν Μαρίαν έστολισμένην τοιουτοτρόπως ! Μία τοι- 
αύτη ευτυχία έπειτα άπό δέκα έτη δέν θά τώ ήτο μικρόν 
πρήγμα-

Τήν ποωίαν οτε άνεχώρει διά τό ναυπηγεϊον, άφοϋ 
προηγουμένως παρετήρει έπί μακράν τήν Μαρίαν, τήν 
όποιαν δέν έτόλμα ν' άσπασθ-J φοβούμενος μή τήν έξυπνή- 
σ·ρ, έστρεφεν όπίσω τήν κεφαλήν του πολλάκις, δια νά 
βλέπ·ρ τήν μητέρα του, ή όποια όρθια είς τό κατώφλιον 
τής θύρας τον παρετήρει φεύγοντα’ αυτός δέ τ·ρ εκαμνε 
σημεϊον χαιρετισμού μέχρι; δτου τήν έχανε πλέον έκ τών 
οφθαλμών του ένεκα τής καμπής τής όδοΰ, κατόπιν έ
κυπτε, έθώπευε τόν Κετέρ, ό όποϊος τον ήκολούθει εως 
έκεϊ καί τφ έλεγε : «Πήγαινε καλέ μου Κετέρ, πήγαινε 
καί φύλαγε τους καλά ! » Ό δέ Κετέρ, ό όποϊος 
ήνόει καλώς ό’,τι τφ έλεγεν ό Πέτρος, έπεστρεφεν ά
μέσως είς τήν οικίαν καί έάν ποτέ κακός άνθρωπος ή 
ζώον έτόλμα νά βλάψ-ρ τήν κυρίαν Βαντάελ ή τήν 
Μαρίαν, θά είχε νά κάμρ τότε μέ τόν Κετέρ. Ό Πέτρος 
ήτο βέβαιος περί τούτου, καί είργάζετο ολην τήν ήμέραν 
έχων τό πνεύμα του ήσυχον ή μήτηρ του καί τό παιδίον. 
έφυλάττοντο ασφαλέστατα.

Καθ' ολον το διάστημα τής εργασίας του τάς ήκολού- 
θει διά τής φαντασίας του : Ήζευρε πού θά έπήγαινον 
καί τί θά έκαμνον αύτήν τήν ήμέραν καί έλεγε καθ' 
εαυτόν : «Αύτήν τήν ώραν ή μητέρα είναι είς τό ποτάμι' 
πλύνει τά ένδύματα συνομιλούσα μετά τών γειτονισσών- 
ή Μπικέττα βόσκει είς τά πέριξ καί δταν ή Μαρία θίλγι 
γάλα, τρέχει ό Κετέρ καί τήν ευρίσκει, ή Μαρία είναι 
πλαγιασμένη είς τήν χλόην έπί τού έπανωφορίου τής μη
τρός καί κοιμάται είς καθαρόν άέοα, πράγμα τά όποϊον 
τήν ώφελεϊ πολύ’ ή έχει «ξυπνήσει καί τραβά μέ τά λε
πτά χεράκια της τάς τρίχας τοϋ Κετέρ, ό όποϊος τήν ά- 
φίνει νά τό πράττη. Τώρα ή μητέρα θά έπέστρεψε... μα
γειρεύει, πηγαίνει νά ίδή, τά ζώά της .... "Α ! ό κώδων 
κτυπα ! Τότε άναχωρώ διά τήν οικίαν μου !·

Ό Πέτρος Βαντάελ άνεχώρει μέ βήμα έλαφρόν δέν ύ- 
πήρχε κίνδυνος, μήπως βααδύνη είς κανέν καπηλεϊον μετά 
συντρόφων διεφθαρμένων ! Έγνώριζε καλώς τί τόν έπερί- 
μενεν έκεϊ κάτω' καί δι'αύτόν τίποτε άλλο δέν ήξιζε πε
ρισσότερον άπό εκείνους, οί όποϊοι τόν έπερίμενον.

Είς άπόστασιν διακοσίων βημάτων άπό τής οικίας, ήτο 
βέβαιος ότι θά ίδή τόν Κετέρ νά τρέχη πρός αύτόν άσθμαί· 
νων. «Καλώς τον καλόν μου σκύλλον ! Τί κάμνουν είς τό 
σπήτι ; · τώ έλεγε καί ό Κετέρ έπήδα έπ' αύτοϋ, τόν έθώ
πευε καί τφ εκαμνε κατά τόν τρόπον τής όμιλίας του μα
κράν ομιλίαν πλήρη στοργής’ έπειτα τόν άφινε καί έτρε- 
χεν είς τήν οικίαν διά νά άναγγείλη τήν έλευσίν του. Τότε 
ή κυρία Βαντάελ κρατούσα τήν Μαρίαν είς τάς άγκάλας 
της έφαίνετο είς τό κατώφλεον. Ό Πέτρος έτάχυνε τό 
βήμα του καί ή μήτηρ του τώ έμειδί^' ή δέ Μαρία έφαί- 
νετο οτι ήρχιζε νά τόν γνωριζή. Μετά τινας εβδομάδας 
ίσως θά τώ έτεινε τάς μικράς της χεϊρα; καί μετά τινας

Β-Α_ΠΝΓΤ^Α_Ε-Δ_
μήνας θά ώμίλει, θά τόν ώνόμαζε «Μπαμπά» !... Είς την· 
βκέψιν ταύτην ή καρδία του έσάλευεν όλη· ήσθάνετο 5τΐ- 
ήγάπα τό παιδίον τοϋτο ώσάν νά ήτον αύτός όπατήρ του.

Πόσον γλυκείας ώρας διήρχετο, δταν ?μενεν είς τ·ν οί
κον ! Δέν έμενε ποτέ άεργος’ πάντοτε μέ τό σφυρίον ή την- 
πλάνην,την άζίνην η τό ποτιστηριον εις την χεϊροε, έκζλ- 
λιέργει τόν κήπον η έπεσκεύαζε τά πεπαλαιωμένα πράγ
ματα, ευχαριστημένος νά βλέπτ) την οικίαν οσον τό δυ
νατόν ευπρεπή.

Όταν είργάζετο ήκουε την Μαρίαν παραλαλοϋσαν είς. 
την κοιτίδα της, ή την κυρίαν Βαντάελ ψάλλουσαν μέ 
συντετριμμίνην φωνήν παλαιόν τι άσμα. Τότε άγνωστος, 
χαρά έπλήρου τό στήθος του καί δέν ένεθυμεϊτο πλέον τάς 
θλίψεις, τάς όποιας έπέοχσεν.

Τίποτε πλέον δέν έπεθόμει.
Ο Πέτρος Βαντάελ ήτο ευτυχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.

’Λλλζ,λοδςδχκτοκή μ,έθοδος

Ό χρόνος έτρεχε και έκαστος μήν, έκαστον έτος προσέ- 
φερε καί νέαν ευτυχίαν. Ητο πολύ καλά ή κυρία Βαν
τάελ είς τήν Βρεττανίαν ! τ· ώραΐον κλίμα καί πρό πάν
των ή ευτυχία τοϋ νά ζή μετά τοϋ υίοϋ της την ειχον 
ανανεώσει’ τό άνάστηαά της άνηγείρετο, αί ρυτίδες της 
έζηλείφοντο ύπό έλαφρόν πάχος, τό βάδισμα της έγίνετο 
έλαφρόν ώς είς τάς ημέρας τής νεότητάς της, είς τάς ή- 
μέοας κατά τάς όποιας άνέτρεφε τόν μικρόν της Πέτρον, 
καί κατά τάς όποιας έμενεν έκπληκτος οτε έβγαζε τά 
πρώτα του δόντια, έπρόφεοε τάς πρώτα; λέξεις ή έκαμε 
τά πρώτα βήματα.

’Επειδή πολλάκις ό Πέτρος παρετήρησεν οτι ή παρα
μικρά φωνή τής Μαρίας ήνάγκαζε τήν μητέρα του νά μένν). 
πολλάς νύκτα·; άγουπνος, τήν ήρώτα μετ' ανησυχίας, έάν 
δέν ήτο κοπιαστικόν ν' άνατρέφ-ρ παιδίον.

— «Μπά ! άπήντησεν έκείνη, μήπως κουράζεται ποτέ 
μία γιαγιά άνατρέφουσα τήν έγγονήν της ; !·

Καί έγέλα.
Ό δέ Πέτρος τότε έλάμβανε τήν γηραλέαν λευκήν κό

μην της μεταξύ τών μεγάλων χειρών του, καί την ησπά- 
ζετο μετ’ έρωτος, μετ’ ευγνωμοσύνης, μετά σεβασμού τόν 
όποϊον ήσθάνετο χωρίς νά είνε ανάγκη νά έκφράσν) διά λό
γων, καί ό όποϊος άνεβίβαζε τά δάκρυα είς τούς οφθαλ
μούς.

«Έ ! παιδί μου! θά χαλάσης τήν σκούφια μου »! έλεγεν 
άστειευομένη διά νά μή δακρύσν)' διότι δεν ήθελε νά κάμα
τόν Πέτρον νά έπαναπέσρ είς τάς παλαιάς του σκεψεις ; 
ήτα ευτυχής τώρα, ήτο εύθυμος, διά τοϋτο ή κυρία Βαν
τάελ ήγάπα, έλάτρευε τήν μικράν κόρην ή όποια έφερεν 
είς τόν Πέτρον της τήν ευτυχίαν καί τήν ευθυμίαν ταύτην

Έψεύδετο ολίγον, όταν έλεγεν ότι δέν ητο κουρασμέ
νος κατόπιν μιάς νυκτός άνευ ύπνου’ άλλά χωρίί να πα- 
ραπονήται ύπέφερε πολλούς άλλους κόπους, διά νά βλέπρ 
τόν υιόν της γελώντα, καί διά νά τόν άκού·ρ τραγωδοϋντα 
όπως τώρα έπραττε καθ’ έκάστην, πράγμα τό όποϊον δέν 
έπσαττβν έπί τόσα έτη.

"Οσον αφορά τόν Πέτρον, ήτο σχεδόν τρελλός έκ τής 
χαρβς τήν ήμέρ* ν κατά τήν όποιαν ή μικρούλα τόν έκά- 
λεσε .μπααπ2*.  έκτείνουσα συγχρόνως τά παχουλά χερά-

κια της διά νά τόν παραλαβή. «Μπαμπά!.» Βεβαίως αύ
τός ήτο έκεϊνος, τόν όποϊον έκάλει ούτω- έάν ό άθλιος έ· 
κείνος, δ όποϊος έκαμε τήν μητέρα της ν’ άποθάνη έκ τής 

-ταλαιπωρίας καί τής θλίψεως, έάν έκεϊνος ήρχετο τώρα έ
νώπιον δέν θά τφ έτεινε τάς χεϊρας της, δέν θά τόν ώνό- 

;.μαζε πατέρα !
Και ό Πέτρος Βαντάελ έσκέπτετο δτι ό θεός ώδήγησε

Ή μήτηρ έρωτα τήν μικοά Άριέταν
— Άριέτχ, ποιον ζώον μας δίδει τό γάλα;
— Ό Γαζατάς, μαμά....!

'Εστάλη ύπό Σεμνού "Ιου.
* *

»
Η μαμά λέγει εις τόν μικρόν Δημήτριον, 

όταν επρόχειτο νά τόν λούση, ότι πρέπει νά 
βάλη καί δεύτερον σαπούνι.

τά πάντα καί εϊχεν ώδηγήσει καί αύτόν είς τόν τόπον 
καί είς ώραν κατάλληλον άκριβώς διά νά σώση τήν ορφα
νήν. Ό θάνατος τφ τήν είχε κληροδοτήσει- είς αύτόν καί 
μόνον ανήκε" καί άπήλαυεν άνευ ύπονοίας τίνος δλης τής 
ευτυχίας πατρός οικογένειας.

(ακολουθεί) 
(Mme J. Colomb) Eiphsh Ε. Κανακακη.

Π Α Ι Λ I Κ II Η X. Ώ

Ό μικοό: Δημήτριος, ό όποϊος εφοβεϊτο τό 
σαπούνι, λέγει εί; τήν μαμά τ.υ.

— Μαμ.α, μή βχλης πρώτο σαπούνι, αλ
λά βαλι άμέσως δεύτερο.

'Εστάλη ύπό Στρατηγού Βουλχ.ζέ.
• *

•
Ή μικρά Κιχή ήθελε νά κάμη αίνιγμα 

δημώδει, διά τού όποου νά έννοή τό ρόδον.
Γράφει λοιπόν :

Κόχχ νη μάνδρα, κίτρινο σπήτι.
Τριανταφυλλένιοι αράπιδες κάθονται μέσα! 

'Εστάλη ύπό Γ. Μιχρομέγχ.
* ·

*
Κώστα ; ποιον πράγμα είνε διαφανές ;
— ' Η ύαλος.
— Και ποιον άλλο ;
— Ή κλειδαρότρυπα.

'Εστάλη ύπό Γλυκύτατης Ήυύς.

II \ Ε 1· Μ Λ Τ I KA I Λ S Κ H S Ε I X

ΟΙ. Λινιγμ.»
“Αν ΰάδης ένα σύνδεσμον 
Καί Κάτοικον επίσης, 
μαυρίζεις τότε παρευθ.ς 
τ'ον τόπον πού μ' άφήσης.

’Εστάλη ύπό Ευαγγέλου Ευαγγέλου.

Ο·«. Λϊνεγιχχ
Άπό πτηνού είς νήσον 
μέ χάμνεις έν τω άμα 
έάν τό τοί’ον θέλγ,ς 

•νά μεταϋάλης γράμμα.
'Εστάλη ύπό Βόα τοϋ Σ.σφιγχτήρος.

03. Αίνεγμ-Χ
"Ημην ήρως τής Τρωάδας. 
“Αν μέ άποκεφχλίσης. 
είς τάς μάχας τότε τρέςε 
καί έχει θά μ' άπαντήσης.

Εστάλη ύπό Πχννυχίδβς.

ί><4. ΛΓνεγμ.χ
Πόλις εινε τό πςώτόν μου 
αρχών τό δεύτερόν μου 
ΚΓ αρχαίου κράτους βασιλεύς 

•εινε το συνολόν μου.
'Εστάλη ύπό Άβράς Άμκδρυάδος.

Λενεγμ,χ
Πρόθεσι: ει·*  τό πρώτον μου
■ ήσος τό δεύτερόν μου
Καί φιλοσόφου όνομα 
εινε το σύνολόν μου

'Εστάλη ύπό Ύψιπέτου 'Αετού.
Ο<1. Λ.ηιε.ώΠίί

θέλεις, δέν θέλεις, σέ κάιχ-ω χζί χλαϊς.
'Εστάλη ύπ'ο 'Ατρομήτου Ναύτου.

ΟΤ Ευρεβες τών χντεΟέτων
Όρμος Καχία-ΙΙαχύς-Έλιυθερίκ -Πορθμός- 
’ Ανοίγω Διάφορος-Ι'ήρ ·ς-Μαχοάν-Δυςφημ α- 
' Α ντίοριον-' Α νί χάνος-Ψιλός-' Ανατολή-II εζός 
- Πλήρης-Π ολΰ-' Li ττα.

(Νά εύοεθώσιν αί αντίθετοι τών ανωτίρω 
λέςεων ούτω; ώστε έκ τών αοχικών αυτών 
γραζμάτων ν’ άποτελήται τ'ο όνομα 'Ελλη
νικής ’ Εφημερίδας).

Έσ-άλη ύπό Όλγας ΙΙιχοπούζ.ου.
08. Έδώ χ’ έκεϊ

Άτλας, Παγόνι, πονή ’
Εστάλη ύπό Μικρού Ζωγράφου

ΟΟ. Έλλείτοσύμ-φωνον
ε . ι α — .ο.ια — ε. α.ε

'Εστάλη ύπό ΙΙαραδειαίου Πτηνού.

1ΟΟ. Προβλήιχχτχ τερττνά.
1 Δύο πατέρες καί δύο υιοί εΐσήλθον εις 

τό έστιατόριον· τοϊς προσέφερον τέσσαοας πε
ριστεράς- εφαγεν έκαστος άνά μίαν, άλλ' έ
μεινε χαί μία. Πώς έγένετο τούτο ;

2 Δύο ίπποι εγεννήθησαν τήν αύτήν ημέ
ραν καί μέλλουσε ν' ά-οθχνωσι κατά τ'ον 
αύτόν χιόνον. Πώς θά κατορθώσωμεν ώστε 
ό είς να ζ/.ση περισσοτέιας ημέρας άπό τόν 
άλλον ;

Έστάλησαν ύπό 19 Μαϊου.

Λύσεβς <■>' τεύχους.
81) “Εν-δΰο, ένδύω.—8?) Γαλήνη, γαλή. 

— 83. Σαύρα, ούρα. — 84) Πάρος, Φάρος, 
«άρρος, Χάρος.— 85) Ψι χϊ, Ψ.νή. — 86) 
Καρπούζιον.— 87) 
Έάν πρόκειται νά υ-άβω

ο,τι πέπρωται να παθω 
άν μπορώ νά μή τό πάθω

καλόν εινε νά τό μάθω· 
αλλ άν πρόκειται νά υάθυ

ό.τι πέποωται νά πάθω
τις ανάγκη νά -ό μάθω

αφού ποέπει νά τό πάθω ;
88) Ε ς την λέςιν ' H μ ε ρ ο λ ό γ ·. ο ν τό ρ. 
λέγει; είμαι ρ ώ λόγιον. — 89) Σοφόν τό σα
φές.—90) Πάταςον μέν, άκουσον δέ.

Λ,ύτχε χσχήσεων θ' τεύχους.

(’Αθηνών) Θεμ. Θρ Κχνάρης, θεόδ. Γ. Λεχατσαε. Έμμ. I. Κα
νακάρης, Καλλιόπη χαί'Γλένη Χριστιανοπ-,ύ'ου, Γ ώργ ΙΙολιτης 
(λύτης μό·ον τοΰ έλλιποσυμφώνου , Βόα; ό Σ>σφιγχτήρ, Κ. Πίτσι
κης, Μαριχα Λοιοορικιώτου, Σεμνόν “Ιον, Κοντορεϋιθούλη:, Γ. II. 
Σπανόπουλος, Εύάγ. Εύαγγιλης, Χρυσόπτερο; 'Αετός, Ν. Παζαρλής 
Γ. Α. Τσό/ας, Δαμαστής Λ·.ό·των, 'Ελένη Όθωναιου, Γ. Μι>ρο- 
μέγας, Κατίνα Ξυδη, Εσπερία αύρα, I. Μαυρουδής, Καοπενησιώ- 
πης, θ. ΙΙχπαγεωργ-ου, Άχρωτήςιον Σχοινάρι, 'Αριστ. II. Ταγχό
πουλος, Ατρόμητος Ναύ-ης, Δημ. Καζαζμάζης, Μαρία Κουδούνα,

Σ. Ν. Λεγχχτ,ς, Στρατηγός Βουλανζε, Χρυσαυγή, θεοοώοα Π. Λχμ- 
πίχη, Π. Λεωνιδάχη:, Ε. Στριμπαχα, καί ΙΙόπη Δ. Κοτοπούλη.

(I Ιειοαιώς) Εΰλαλος χελιδών. 1. Άθ. Θεοφιλόπουλ-Ό,' Ελένη Βρα
χνού. (Ληξουρίου) Γεοάσιμος Σ. Μιχάλης, Βχρ6άρα Δ. Δελαπόρτχ, 
Γ. Άλεβιζάτος Τσαδά'ας, Ροζα Ίακωβάτου. (Σύρου) Γ. Εόστρατ. 
Σάλτα;, Άθαν. ΓΙ Σάλτας.' Ανδο. Γ. Ρετινιώτης. (Καρδίτσης) Κο- 
ρυδαλό:, Ύπολαΐς. (Έδρας) Πάνο: Στασινόπ-.υλος, Παναγιώτης Η. 
Καλογηοου, Γεωργ. Σαχελζαρίου. (Σουέζ) Λέων,Σαχάρας, Κατίνα 
Μπιάζου.

I
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ΠΡΟΣΕΥΧΗ
Ποίησις Ν. ΚΟΤΣΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Μουσική Mix. Ε. Κανακακη

Λ Κ Τ I ΕΠΪΧΤΟΛίίΧ
Ένε>α πληθώρα; ΰλης δέν ήδυνήθην ν’ απαντήσω κατά τά δύο 

προηγούμενα τεύχη είς τά χαριτωμένα σας γραμματάκια, προσφιλείς 
μ·.ι συνϊρ-.μηταί ! Κάλλιο άργά δαως παρά ποτέ! Θά 
προσπαθήσω τώρα ·ά σάς ευχαριστήσω όλους. Κατά πρώτον στέλλω 
ασπασμούς εις τους αγαπητούς μοι Δη μ- Ι· Παπαδόπουλον 
8 ά τήν ώραίαν έκθεσιν τών ίοεών του, εί; τόν Μικρόν Θ ε τ - 
τ α λ ο μ α γ ν η ν διά τήν τόσην αγάπην του, είς τον καλόν μου φί
λον Άνδρέαν Άντωνόπουλον διά τό ώραιον γραυματακι 
του, είς τόν προσφιλή μι«ρόν Στρατηγόν Βουλανζέ διά 
την προθυμίαν, μέ τήν όποιαν λύει τά αινίγματα, είς τόν ’Ιού
λιον Κ α ί σ α ? α διά τήν ώραίαν του εφημερίδα · I Ιαιδική ’ Ηχώ · 
τήν όποιαν εϋχαρίστωε άνεγνώσαμεν είς ε ν οευτερόλεπτον(τόσον πολύ 
ώρ>ϊα μάς έφάνη!... ευφυολογημάτων μεστή!.... είς τό'Π α ρ α- 
δείσιον Πτηνόν, το όποϊον μέ βλέπει είς τό όνειρόν του καί 
ήβίστευσε· είς τάς εξετάσεις του, είς τόν φίλον Λέοντα τής 
Σ α / ά ρ α ς, ό όποιας φροντίζει νά μοΰ έγγραψη συνδρομητάς, είς 
τόν προσφιλή llivov Α. Στασινόπουλον, ό όποιος και με
γάλος όταν γ νη δέν Οά παύση νά ήναι συνδρομητής μου, είς τήν 
‘Ελένην Ξάνθου, ή όποια ά .ό τήν χαράν της διά νά μοΰ 
στείλη μίαν ώραν ταχύτερ-.ν τό γραμματακι της έλησιαόνητε νά ση
μείωση καί τάς λύσει, τών αινιγμάτων, ιά όποια μοί έστειλε, είς 
τήν νέαν μου φίλην Κατίνα Μπιάζου, ή όποια το θεωρεί 
μέγα ευτύχημα, διότι λαμβάνει τό Περιοδικόν, εϊς τόν φίλον Γ. Μ ι 
κ ρ ο μ έ γ α ν, ό όποιος μοΰ γράφει δτι όταν εψάρευεν εί; τόν Πόρον 
καί έλάμ(·α»ε ιό ΙΙεριοδ κόν, τοΰ έφαίνετο δτι έπιανε τήν μεγαλητέ- 
ραν συναγρίδα εί; τό αγκίστρι του, είς τόν φίλτατον Γ. Σ. Γ ε ω ρ- 
γακόπ ουλον, ό όποιος υπόσχεται »ά μοί γράψη όλους τούς συμ
μαθητές του συνδρομητάς, εϊς τό γλυκύ καί εΰοσμον Φιλέρημου 
Ί ο ν, τό όποιον αδίκως παραπονεϊται δτι τό έλητμόνησα, εί; τόν 
καλόν μου βίλον Σ. Δ. Βουλπιώτη ν,διότι πρώτος πάντων στέλ- 
λει τος λύσεις, εϊς τάς αγαπητές μοι μικρά; II ό π η ν κ α ί Μα
ρίκα ν Σ ω τ η ρ ι ά δ ο υ, αί όποΐαι μαλώνουν ποια ά πρωτοδια- 
βάση τό Περιοδικόν καί πολλαίς φοραί; τό κομματιάζουν προτού νά 

τό διαβάσουν, εί; τήν άγαπημένην μικρούλα γειτονοπούλα μου Λ ε ο
ν ό ρ α ν I’. Λ ε κ α τ σ ά, ή όπο<α δσω μεγαλώνει τόσω γίνεται ευ- 
φυεστέςα, ήμερω-έρα και αξιαγάπητος, είς τόν επιμελή καί ευφυή, 
άδε φόν τη. Θεοδωράκην Λεκατσάν, ό όποιος ήοχισε να 
κχ’ανΐνεται είς τάς Πνευματ-κά; Ασκήσεις, είς του; καλούς αδελ- 
φύςΚορυδαλόν και Ύ π ο λ α ί ο α, τους όποιου: πληρο- 
τ,οτώ δτι μόνοι αυτοί έχουν τά ψευδώνυμα, τά όποϊα εξέλεξαν, εις 
τ·ύς μιαρού; και προσφιλείς μοι αδελφούς Φώκ ν Κ. Λαμπαδάριον η, 
Κοντορεβιθούλην κ.ί τό Σεμνόν Ίον διά τάς με
γάλα; των άν καί Π α ι δ ι κ ά ς Γ ν ώ σ ε ι ς. καί διά -ήν ποοθυμίαν- 
μετά τής όπ ίας λύουν τάς ασκήσει; και καλλιεο/ούν τόν κήπον των, 
ι ί: τούς αδελφούς Ίωάννην καί Κωνσταντίνον .Μ α- 
νέταν, οί όποϊοι άφοατοι ενύριταν άπό τό ταξειδάκι των, εις τήν- 
Ε δ λ α λ ο ν Χελιδόνα, ήτις μέ ένθυαεϊται πάντοτε,^ είς τόν α
δίκως παοαπονούαενον αγαπητόν Ά ν δ ρ έ α » Π α π α δ ι α μ α ν- 
τόπουλον, εί; τήν προσφιλή καλλι έ/'ΐδα I 9 η ν Μ α ι ο υ, 
τής όποιας -ό βρα^ευθέν σχέδ-.ον στολίζει μέ τό χουσοΰν του πλαί-- 
σιον τό γ αφεϊόν μου καί εί; τήν όποιαν καθιστώ γ ωστο· οτι πολ
λοί συνδροαηταί επιθυμούν πο>ύ νά πρνκηρ ξωμιν καί 
νέον καλλιτεχνικόν διαγωνισμό·, εί τόν φίλον Α ν ο ρ ε α ν Ρ ε- 
τ ι ν ι ώ τ η ν, τόν όποιο· ό τ πογράφος μας μετω-όυασε Γεώργιον 
είς τό προηγούμενου φύλλον κ.ί δια τοΰτο παραπονεϊ αι, είς τόν εκ. 
Φιλιππουπόλεω; συνδρομητήν μου, ό όποιος μοΰ εττειλε τας 
λύσεις άλλ’ είχε τόσον κακογραμαέ'Ο τό όνομά του ώστε δ;ν ήδυ- 
νήθην ουδέ μ έ φακόν νά τό διακρ'τω, εις τον Δαμαστήν· 
τών λεόντων, ό όποϊος άδικως παραπονεϊται ότι δέν εδημΟ- 
σίευσα άκόαη τά αινίγματα του, διότι άολοι έχουν στείλει πολι» 
πρό αύτοΰ αινίγματα καί έν τούτοι; ά.όαηέέ· τά ϊθημ·.σί£υσα , είς 
τήν χαοιτωυ,ένην Μικοαν ’ Αριέτταν Λαμπαδχρίου, ή ότοία φοβείται 
νά έλθη είς τό γοαφεϊον μου μήπως την μα τι ά τ ω και., εις τήν 
αγαπητήν Θεοδώραν Π. Λ α μ π ι κ η, εί; τήν όποιαν εύ
χομαι περαστικά.

Είς πάντα έ; γράφονται δέκα συνδρομητάς και πλη- 
ρώνοντα τάς σύνδρομά; των άποστέλλομεν άπ*  άρχής μέ
χρι λήξεως τοΰ έτους §ν σώμα δωρεάν.

Συνόρομηταΐ έγνράφονται έν τώ γραφείω καί παρά τώ βιβλιο
πωλείο, τοΰ κ. Γ. Κομπάση έπί ιής όδοΰ Αίολου.

Χυστάσε:ς
Νέα Ιδιωτική Σ χ ο λ ή κ α ί Νηπιαγωγεϊον (Έν 

συνοικ·ήι Πλάκα; απέναντι τοΰ κατά τήν δδόν 'Ανάριαν ΰ παντοπω- 
λε ου Συ-ουανδροπ-.ύκ υ) Ύπό τήν διεύθυνσιν τής εύπιιδεύτο· καί' 
πεπειραμένης δ δζσκαλισσης κ. Ε ί ρ ή ν η ς Άναστασιάδου, 
ήτις ευδοκιμώ; διηύθυνεν άλλοτε καί έν Χίω παοθεναγωγεϊον, ή εν 
λόγω σχολή παρεχει πλήρει έγγύησι· είς τού; γονείς οϊτινες θά στεί- 
λωσι τά τέκνα αΰ ώ», δτι θά άξιωθώσι διόασκαλ ας εύμεθόδου όσης, 
καί επιτηρήσεως υητρικής. Τήν σονιστώμεν θεομοτατα ευέ'.πιδε.δτι 
τά πριγυατα θϊλουσιν έπιβίβαιώσει τήν πεοί αύτή; εκτιμησκήμών.

— Στοιχεία Φυσικής. Νέον διδακτικόν βίβλ ον τοΰ φί - 
λου ήμών κ. Ξ. Σώχου μετ’ εικόνων και καλλιτεχνικωτάτ υ εξω
φύλλου. Τό συνιστώμεν τοϊς φίλοι; συνδρομηταϊ:.

'Γιμή φύλλου δοα τούς μή συνδρομητάς λετττά


