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ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
(ΔΙΑΛΟΓΟΣ)

ΠΡΟΣΩΠΑ

ΆνΕρέας ετών 10. — Γεώργιος ετών 8.

ΑΝΔΡ. Γιώργο ; · ■ · θυμάσαι τί σοϋ είπεν ή μάμμη σου 
προχθές ποϋ είχες μετανοήσει γιατί έκτύπησες ένα παιδί ;

ΓΕΩΡ. Μοϋ είπε «υστερνή μου γνώσι καί νά σ είχα 
πρώτα«.

ΑΝΔΡ. Ξεύρεις τί θά εΐπϊί αυτό ; . . .
Γεωρ. Ά ’. τίποτε ’. "Ετσι μιλούν οί γέροι καί ή γρηαίς' 

δλο μέ παροιμίαις. Νά’ ό παππούς σου πόσαις φοραίς σου 
είπε «φασούλι ’στο φασούλι γεμίζει τό σακκούλι» καί χί- 
λιαις-δυό άλλαις παροιμίαις, όταν σου έλεγε νά φυλάττης 
τά βιβλία σου για νά κάνης μία καλή βιβλιοθήκη ! . . .

Ανδρ. Καλά ποϋ τό λές· ώστε δέν θά εΐποϋν τίποτε, 
τίποτε αύταίς ή παροιμίαις ;... είναι δηλαδή άνοησίαςς ;...

ΓΕΩΡ. ’Σάν νά τό κατάλαβες- θά κάθωμαι τώρα έγώ 
ν’ ακούω τί λέγει ένας γέρος καί μιά γρηά. Ολο γερον
τίστικα λέγουν ’. . . . Άν τοΰ; ακούω πάντοτε, σιγά σιγά 
θά συνειθίσω καί τον ταμβάκο καί τό καθησιό ! . . .

ΑΝΔΡ. Όταν σου λέγουν παραμύθια τούς ακούεις ;
ΓΕΩΡ. Γιατί όχι ; περισσότερον μ’ αρέσουν τά παρα

μύθια άπό τής κουβένταις ποϋ μάς λέγουν άνακατωμέναις 
μέ παροιμίαις.

Ανδρ. Μά δέν είνε κουβένταις καί τά παραμύθια καί ή 
παροιμίαις ; . . . τί σου φαίνονται πώς είνε ; . . . τά πα
ραμύθια χάδια καί ή παροιμίαις ξυλιαίς ; . . .

ΓΕΩΡ. Ό,τι θέλουνε άς η«· εμένα μ’ αρέσουν τά παρα
μύθια γιατί κοιμούμαι καλλίτερα όταν τά άκούω καί 
μαθαίνω καί πολλά πράγματα περίεργα, πώς ή αρκούδα 
«μίλησε ’στο λεοντάρι καί τό λεοντάρι δέν παρεδέχθη 
όσα είπεν ή αρκούδα καί ή άρκούδα αγρίεψε, έκοκκίνησε 
καί . . .

Ανδρ. Αί ’. . . . έσύ ’πήρες φόρα βλέπω μέ τά παραμύ
θια ! Για στάσου καί λιγάκι- γιά τής παροιμίαις θέλω 
νά μοϋ είπης.

Γεωρ. Αΰταις σοϋ τής χαρίζω, γιατί καμμίαν φοράν 
δέν ήκουσα τήν μάμμη μου νά μοϋ είπή μιά παροιμία 
καί νά μήν ήνε θυμωμένη.

ΑΝΔΡ. A ’. γι’αυτό είνε άνοησίαις ; . . . έγώ ευχαρι
στούμαι νά τής άκούω καί γι’αυτό μέ αγαπούν ολοι ποϋ 
λέγω φρόνιμα λόγια καί δέν πειράζω κανένα· δ,τι είποϋν 
οί γέροι, είνε γεμάτο φρόνησι- δση δύναμις τούς λείπει, 
τόσο μυαλό περισσότερο έχουν. Γιά ’μένα οσα λέγουν είνε 
αλήθεια καί άκούω ε’ις τό παραμικρόν τόν παππού μου.

ΓΕΩΡ. Εμένα οσα δέν μ’ άρέσουν δέν τ’ άκούω.
ΑΝΔΡ. Τά γλυκά σ’ άρέσουν ;
Γεωρ. ’Ακοϋς έκεϊ ! . . . μά δέν εινε λόγια τά γλυκά 

γιά νά τά άκούσω.
ΑΝΔΡ. "Ας μήν ήνε λόγια, άφοϋ σύ ούτε τά λόγια 

δέν άκούεις, ένώ τά γλυκά τά τρώγεις γιατί σ’άρέσουν... 
τά πικρά σ’ άρέσουν ;

ΓΕΩΡ. "Οχι 1 γιατί είνε πικρά σάν τής παροιμίαις τής 
μάμμης μου.

Ανδρ. Ναί, άλλά δέν είδες είς τόν τοίχον τού σχολείου 
σου καμμίαν φοράν κάτι γράμματα μεγάλα ποϋ λέγουν : 
• ‘Αγάπα τήν άλήθειαν καί άν ήνε πικρά ; «... σ’ άρέ
σουν αυτά ; . . .

Γεωρ. Ποιος λέγει, καλέ, γιά τά γράμματα δτι δέν 
είνε καλά '■,·■· Αύτά μ’ άρέσουν.

ΑΝΔΡ. Αΐ ’. τότε νά μήν έχης παράπονον γιά τήν μάμ- 
μη σου ποϋ σέ μαλώνει μέ τής παροιμίαις, γιατί σοϋ λέ
γει τήν άλήθειαν . . . Ξεύρεις τώρα τί θά είπή ή παροιμία 
ποϋ σοϋ είπε προχθές «υστερνή μου γνώσι καί νά σ’είχα 
πρώτα» ;

Γεωρ. Καθώς έκατάλαβα μοϋ τά έφερες μιά χαρά διά
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νά σού εΐπώ οτι δσα έλεγα πριν ήσαν άνοησίαις καί δτι 
$έν έκαμα καλά νά χτυπήσω έκεΐνο τό παιδί . . .

ΑΝΔΡ. Αύτό, μάλιστα· καί άν είχες πρώτα τήν δεύτε- 
ραν αύτήν σκέψιν θά έφαίνεσο φρονιμότερος. Διά νά πει· 
σθής δε περισσότερον δτι πρέπει νά άκούωμεν τούς γέρους 
θά σοΰ εί'πω ένα μύθον που μοϋ διηγήθη ό παππούς μου.

• Μιά φορά κ' ένα καιρό ήτανε ένας βασιλεύς καί είχε 
’στη φυλακή τά καλλίτερα παλλικάρια μιας πόλεως. Οταν 
έμπήκε μίαν ήμέραν ε’ις τήν φυλακήν τούς είπε : «Παιδιά, 
επειδή είσθε νέοι καί θά τύχη νά χρειασθήτε εις τήν πα
τρίδα σας, θά σάς χαρίσω τήν ζωήν, άν εΐμπορέσητε νά 
νά μοΰ κατασκευάσατε ένα σχοινί χονδρό άπό άμμο». 
’Εκείνοι παιδευθήκανε γιά νά κάνουν τό σχοινί, έμειναν 
άγρυπνοι άπό τήν μεγάλα συλλογή, άλλά τίποτε !

Κατά τύχην μίαν ήμέραν ένας γέρος ήλθε ’στήν φυλα
κήν νά έρωτήση διά τόν έγγονόν του καί τούς εύρήκε δλους 
συλλογισμένους καί σιωπαλούς, διότι κατεγίνοντο νά ευ- 
ρουν τρόπο νά κάμουν τό σχοινί άπό άμμο.

— Τί έχετε, παιδιά μου, καί δέν όμιλεϊτε ;
— "Αχ ! καλότυχε παππού ! αύτό κι’ αύτό τρέχει- ό 

βασιληάς τότε θά μάς χαρίση τήν ζωήν άν τού παρου-ΨΕΥύΟΜΕΝΟΝ ΠΑΙΔΙΟΝ
( Μ Τ Θ Ο Σ )

Era εύμορφο παιδάκι 
μέσα σ’ ανθηρό Λειΰάδι 
τό ώραϊότ του αρνάκι 
έβοσκε πρωί' και βράδυ.

Μιά ήμερα τον κατέβη 
μία ιδέα στο κεφάΛι 
σ’ era βράχον νά άνέβη 
και μέ μ'ά φωνή μεγάΛη
• Λύκος, Λύκοςι νά φωκάζη, 
μέσα στο χωριό νά τρέζγ 
τούς γειτόνους νά τρομάζη 
νά γεΛάση καί νά παίζ.η.

Τό θεότρεΛΛο παιδάκι 
εις τόν βράχον άναβαίνει 
και φωνάζει «'Αχ ! τ’ αρνάκι 
•μαύρος θάνατος προσμένει'
• Τρύζατε καΛοί γειτόνοι
• άπ’ του Λύκο δεν γΛυτώνει ! » 

Τρέχουν όΛοι τρομασμένοι 
όσοι γύρω 'κατοικούσαν
καί μέ ζύΛα όπΛισμίνοι 
Λύκο νά ευρούr ζητούσαν ! 
ΆΛΛοι μπαίνουν στο Λειβάδι 
είς τούς βράχους τρέχουν άΛΛοι

δέν τόν βρίσκουν ώς τό βράδυ 
καί γυρίζουν πίσω πάΛι.

" Γστερ’ άπό Λίγο χρόνο 
ήθεΛε νά παΐζγ πάΛι 
τό ΘεότρεΛΛο παιδάκι 
καί έφώναζε με πόνο 
καί με μ>ά φωνή μεγάΛη, 
«Λύκος μοϋ ’φαγε τ αρνάκι ! » 
«Τρέζατε καΛοί γειτόνοι » 
«εό άρνί μου δέν γΛυτώνει ! » 

Τρέχουν πάΛιν οί καϋμένοι 
τό αρνάκι του νά σώσουν 
καί τόν Λύκον όπΛισμίνοι 
τώρα πΛέον νά σκοτώσουν, 
όταν βΛέπονν τό παιδάκι 
εις τά χέρια νά κρατάτ) 
τό ώραΐόν του αρνάκι 
καί μαζύ των νά γεΛάγ. 
Φεύγουν παΛ' οί γείτονες του 
καί είς τη δουΛειά των τρέχουν 
κ' έμαθαν είς τής φωνές του 
στό έζής νά μή προσέχουν. 
Ί’στερ’ άπό Λίγο χρόνο 
μία βροχερή ημέρα

ΤΉΖ3ΧΓ ΣΚΟΠΙΑΝ
Κατά τόν μήνα Ιούνιον τοΰ 1859 ολίγον μετά τήν τηθεϊσαν μεταξύ Γάλλων καί ’Ιταλών κατά τών Αυστρια- 

μάχην τοΰ Σολφερίνου και τοΰ Άγιου Μαρτίνου, συγκρο- κών, μικρόν άπόσπαμα Γαλλικού ιππικού διοικούμενον
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σιάσωμεν ένα σχοινί δέκα όργιαίς άπό άμμο τής θαλάσ
σης !!.. .

— Αί κρίμα σ’ εσάς ! τόσα παλλικάρια έδώ καί νά μή 
μπορήτε νά τό κάματε . . .

— Ξεύρεις, παππού ; . . . ’πες μας ’. . . . τόν ήρώτη- 
σαν μέ τά δάκρυα 'στα 'μάτια οί νέοι.

— Νά είπήτε άμέσως είς τόν βασιλέα νά σας δώση ένα 
κομματάκι διά δείγμα καί άν σάς τό φέρη τότε κάμετέ το 
καί σείς, τοϊς άπεκρίθη ό γέρος.

Τοΰ έφίλασαν δλοι άμέσως τά χέρια καί χωρίς νά χά
σουν καιρό στέλλουν ένα γράμμα ’στον βασιλέα, καί τοΰ 
ζατοΰν τό δείγμα.

Ό Βασιλεύς έθαύμασε δια τήν εύφυΐαν των καί τούς 
έχάρισε τήν ζωήν».

Πές μου τώρα καί σύ Γιώργο' άν δέν εΰρίσκετο ό γέρος 
δέν θά έχάνοντο οι νέοι ;. . . άν έλειπεν ή φρόνασις, δέν 
θά εΐμεθα δλοι δυστυχείς ; !

ΓΕΩΡΓ. Εύγε, Άνδρέα, εύγε ! Πολύ ορθά όμιλεϊς. ’Από 
τώρα θά προσπαθήσω καί έγώ νά μανθάνω καί νά πράττω 
δσα οί μεγαλήτεοοι μου μέ συμβουλεύουν.

Μιχ.

ήτο τό παιδάκι μόνο 
’στό Λειβάδι έκεΐ πέρα 
κ’ έβοσκε ’ατό χορταράκι 
τό ώραΐόν του αρνάκι, 
όταν βΛέπτ) έμπροστά του 
ένα Λύκο νά προβάΛΛη' 
τότε μέ τά δυνατά του 
«Λύκος ! » ’φώναζε καί πάΛι 
«Τρέζ,ατε καΛοί γειτόνοι, 
«τό άρτι μου δέν γΛυτόνει». 
"Ιίκουσαν οί γείτονες του 
τώρα πάΛιν τής φωταίς του, 
μά κανένας δέν προθάΛΛει 
τό παιδάκι νά συντρέζΐ), 
γιατί εΛεγαν πώς πάΛι 
θέΛει νά τούς περιπαίζη. 
Καί ό Λύκος, τό αρνάκι 
είς τό στόμα του αρπάζει 
καί άφ'ήνει τό παιδάκι 
τούς γειτόνιυς νά φωνάζη

"Οστις φΙΛοι συνειθίζει 
πάντοτε νά ψεύδεται 
καί άΛήθειαν άν εί.τη 
πΛέον δέν πιστεύεται. Ni-Cos 

ύπό ενός ίλάρχου καί ενός άνθυπιλάρχου έβάδιζεν εις 
συνάντησιν τοΰ εχθρού έξετάζον μετά προσοχής τό χωρίον 
άπό τό όποιον διήρχετο. Οϊ στρατιώται έχοντες τούς 
οφθαλμούς προσηλωμένους ε’.ς τόν δρίζοντα προεχώρουν 
έν σιωπή, περιμένοντες άπό στιγμής εις στιγμήν νά ϊδωσί 
που τόν έχθρόν διά μέσου τών φυλλωμάτων τών δένδρων.

Όδοιπορούντες, διήλθον πλησίον καλύβης τίνος χαμη
λής καί ερήμου, σκιαζομένης άπό ύψηλάς πεύκας. Πρό 
τής θύρας αυτής μικρόν παιδίον, δώδεκα μόλις ετών, 
κατεγίνετο ν’ αφαίρεση τόν φλοιόν ράβδου τινός διά νά 
κάμη έν παιγνίδιον. Είς τό παοάθυρον τής καλύβης έκυ- 
μάτιζεν ή τρίχρωμος Γαλλική σημαία, τήν οποίαν ό παϊς 
είχε τοποθετήσει δτε ήδη δλοι οί κάτοικοι τού χωρίου 
είχον φύγει φοβούμενοι τούς Αυστριακούς. Μόλις είδε τό 
ιππικόν άπόσπασμα, ό μικρός παϊς έροιψεν άμέσως τό 
οαβδίον καί έπαρουσίασε τήν σημαίαν. Πτο πολύ ώραΐον 
παιδίον έφαίνετο θαρραλέον καί εύφυέστατον είχε μεγά
λους κυανούς οφθαλμούς καί κόμην ξανθήν ’ Οπως ήτο, 
μέ άνασηκωμένας τάς χειρίδας, μέ τό ύποκάμισον 
ανοικτόν είς τό στήθος, κρατούν τήν κεφαλήν υψηλά 
καί τήν σημαίαν είς τήν δεξιάν χεΐρα, μέ ήθος πο
λεμικόν καί άγέρωχον ώμοίαζεν Ακροβολιστήν τών 'Ρω
μαϊκών λεγεώνων.

«Τί κάμνεις έδώ ; τόν ήρώτησεν ό άξιωματικός στα- 
ματών τόν 'ίππον του. Πώς δέν ήκολούθησας τήν οικογέ
νειαν σου ;

— Είμαι ορφανό- θέλω νά ΐδω τόν πόλεμον, άπήντησε 
μέ ήθος ύπερήφανον..

— Είδες τούς Αύστριακούς ;
— Όχι, άπό τριών ημερών, ί'λαρχέ μου. ·
Ό αξιωματικός μετά στιγμαίαν σκέψιν κατέβη άπό 

τόν 'ίππον του καί άνέβη έπί τής στέγης τής καλύβης- μή 
δυνηθείς ν’ Ανακάλυψη τι έκ τής παρατηρήσεως ταύτης 
κατέβη πάλιν. Έν τφ μέσω τής πεδιάδος ύψοΰτο λεπτή 
καί ΰψηλοτάτη λεύκη, τής οποίας ή κορυφή έκινεϊτο είς 
τό κυανοΰν χρώμα τοϋ ουρανού. Ό άζιωματικός άφοΰ 
παρετήρησεν ένα πρός ένα τούς μεγαλοσώμους στρατιώ- 
τας του καί τό λίαν εύλύγιστον τής λεύκης, στραφείς 
πρός τό παιδίον είπε :

«Είπε μοι, μικρέ, βλέπεις μακράν ;
— Διακρίνω καί χελιδόνα άπό χιλίων μέτρων.
— Δύνασαι ν' άναβής έκεΐ έπάνω ; έπανέλαβεν ό άξι

ωματικός δεικνύων διά τού δακτύλου του τήν κορυφήν 
τής λεύκης.

— Μάλιστα, Αξιωματικέ μου.
— Τί θά ζητήσης ώς άμοιβήν ;
— Τίποτε . . . είμαι Γάλλος, αποκρίνεται τό παιδίον 

μεθ' ύπερηφανείας.
— Μπράβο !»
Άφοΰ εξέβαλε τά ύποδήματά ταυ καί έρριψε κατά γής 

τό σκιάδιόν του, τό παιδίον προσεκολλήθη είς τό δένδρον 
καί ήρχισε ν' Αναβαίνη μέ καταπληκτικήν ταχύτητα. 
Καταληφθείς ύπό αιφνίδιου φόβου ό άξιωματικός, ήθέ- 
λησε νά τό κράτηση, άλλά τό παιδίον, ευκίνητον ώς 
γαλή, άναβαίνει .... άναβαίνει πάντοτε !

Μετ' όλίγας στιγμάς, ύψηλά, είς τό ϋψηλότερον μέρος 
τής λεύκης, έν μέσω τού φυλλώματος, έφαίνετο ή ξανθή 
κόμη τοΰ παιδιού λάμπουσα εις τόν ήλιον, ώ; ό χρυσός.

«Κύτταξε εμπρός σου, άριστερά, καί δσον δύνασαι μα- 
κρύτερον», φωνάζει ό άξιωματικός.

Τό παιδίον παρετήρει μετά προσοχής πρός δλας τάς 
διευθύνσεις.

«Τί βλέπεις μικρέ; έρωτά ό άξιωματικός.
— Δύο ιππείς καθ’ όδόν, είπε μεταχειριζόμενος τήν 

χεϊρά του ώς τηλέφωνον.
— Πόσον άπέχουν άπ' έδώ ;
— "Ημισυ χιλιόμετρον περίπου.
— Διευθύνονται πρός τά έδώ ; έπανερωτά ό Αξιωμα

τικός.
— ’°Χ1· . , c
— Τί βλέπεις άκόμη ; κυτταξε καλά.
— Πλησίον ενός κήπου παρατηρώ ένα πράγμα, τό 

όποιον λάμπει. Φαίνονται στρατιώται.
— Βλέπεις στρατιώτας ;
— Πρέπει νά ήνε κρυμμένοι είς τά σπαρτά.»
Τήν στιγμήν αυτήν άκούεται οξύς συριγμός σφαίρας, ή 

όποια έπεσε όπισθεν τής καλύβης.
«'Εμπρός, καταίβα γρήγορα, φωνάζει ό άξιωματικός 

μέ τόνον προστακτικόν. Σέ είδον, καταίβα.
— Δέν φοβούμαι έγώ ! άποκρίνεται τό παιδίον.
— Καταίβα, σοί λέγω καί άμέσως. Τί είδες πρός τά 

άριστερά σου ;
— Άριστερά ; έρωτά, τό παιδίον.
— Ναί», λέγει ό άξιωματικός.
Κατ' αύτήν τήν στιγμήν, άλλη έκπυρσοκρότησις ή- 

κούσθη. Τό παιδίον, έ'ντρομον, φωνάζει: «Ά! αύτήν 
τήν φοράν τήν έγλύτωσα εύθηνά !»

— Καταίβα, διάβολε ! επαναλαμβάνει ό άξιωματικός 
μέ τόνον προστακτικώτερον άκόμη.

— Οϊ κλάδοι μέ προφυλάττουν δέν διατρέχω κάνένα 
κίνδυνον.

Κλίνον δέ άριστερώτερα τήν κεφαλήν έξακολουθεΐ :
• Έκεΐ κάτω εινε ένα παρεκκλήσιον . . . μοί φαίνεται 

ότι διακρίνω ...»
Τρίτος πυροβολισμός έ'πεσε καί ό γενναίος μικρός Γάλ

λος έκρημνίσθη έκ τής λεύκης. Κύμα αίματος έρρεεν 
έκ τοΰ στήθους του. *0  άξιωματικός τρέχει . . . ό ίλαρ
χος καί δύο ιππείς πηδώσιν έκ τών ίππων των- ό άνθυπί- 
λαοχος, γονατίσας, κύπτει πρός τό παιδίον, εξετάζει τήν 
πληγήν καί άναφωνεΐ:

«Ή σφαίρα διεπέρασε τόν άριστερόν πνεύμονα. . . άπέ- 
θανε.

— Όχι· νομίζω δτι άναπνέει άκόμη, άποκρίνεται δ 
Ιλαρχος.

— Θάρρος, πτωχό μου παιδί, θάρρος !» είπεν δ άξιω
ματικός δένων τήν πληγήν μέ τό μανδύλιόν του.

Τό παιδίον άνοίγει σιγά τούς όφθαμούς, καί κλίνον 
τήν κεφαλήν του Αποδίδει τήν τελευταίαν πνοήν ! Ό 
άξιωματικός ϊοχρίασεν- ήπλωσε τόν μανδύαν του έπί τής 
χλόης καί κατόπιν έςήπλωσεν έπ’ αυτού τόν μικρόν 
ήρωα- οί στρατιώται παρατηρούσι τό πτώμα μετά αυγ- 
κινήσεως.

«Ά ! τό γενναϊον παιδίον, τήν εύγενή καρδίαν ! » 
άναφωνεΐ ό άξιωματικός μέ πνιγομένην έκ τών δακρύων 
φωνήν.

Κατόπιν λαμβάνει τήν τρίχρωμον σημαίαν έκ τοΰ πα
ραθύρου τής καλύβης καί καλύπτει μέ αύτήν τό σώμα τού 
παιδιού, άφήνων μόνον τό πρόσωπον άσκεπές. Τά υποδή
ματα τοϋ θύματος, τό σκιάδιόν του, το ραβδίον καί τό 
μικρόν μαχαιριάν του έτέθησαν πλησίον αύτοϋ υπό τού 
ίλάρχου. Ό άνθυπίλαρχος καί οί στρατιώται έμενον έκεΐ 
πρός πιγμήν βεβυθισμένοι είς εύσεβή σιγήν.Όάξιωματικός 
έτελείωσε δια τών λέξεων : «Τό παιδίον τοΰτο άπέθανεν 
υπέρ τής πατρίδος ώς στρατιώτης- όφείλομεν ν’ άποδώ- 
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σωμεν είς τό λείψανόν του τάς αυτάς τιμάς, τάς όποιας 
θ’ άπεδίδομεν είς συνάδελφον φονευόμενον ΰπό τοϋ εχ
θρού ... Ή άμαξα τοϋ νοσοκομείου 9ά έλθη νά τό πα- 
ραλάβρ». Έφίλησε κατόπιν τόν μικρόν ήρωκ καί έκαμε 
σημεϊον άναχωρήσεως.

Ό -ήλιος κατέβαινεν άπό τόν ορίζοντα, όταν όλόκληρος 
■ί) σειρά τής ιταλικής προφυλακής προεχώρει πρός τόν 
εχθρόν. Τήν ακόλουθον πρωίαν ύπό τοϋ ίππικοϋ αποσπά
σματος περιεκυκλώθη ίν έχθρικόν σύνταγμα ακροβολιστών, 
τό όποϊον έβαψε διά τοϋ αϊματός του τό όρος 'Αγίου 
Μαρτίνου. ”Η εί’δησις τοϋ ένδοξου θανάτου τοϋ μικροϋ 
παιδίου αστραπηδόν διεδόθη μεταξύ τών στρατιωτών οι 
αξιωματικοί έπί κεφαλής πεζών ς-ρατιωτών παρατηοοϋντες 
τό παιδίον έξηπλωμένον, νεκρόν, είς ττ,ν ρίζαν τοϋ δένδρου 
καί περιτετυλιγμένον διά τής τριχρώμου σημαίας, τό χαι- 
ρετώσι διά τοϋ ξίφους ζ-ητωκραυγάζοντες ύπέο τής πα- 
τρίδος. Είς τούτων συλλέξας άνθη άπό τάς όχθας τοϋ 
πλησίον τής καλύβης ρέοντος ουακίου τά έρριψενΔΕΥΤΕΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Τό «Παιδικόν Περιοδικόν» θέλον νά έξεγείρη και άναπτύξη τόν πρός τήν καλλιτεχνίαν ζήλον τών 
συνδρομητών αύτοϋ προκηρύσσει τόν έξης όλως πρωτότυπον καλλιτεχνικόν διαγωνισμόν :

"Opoc <ΐεχγωνεσμ.οΰ

Ώς σχέδιον θά χρησιμεύσ-ρ ή 
παρατιθεμένη είκών, έπίτηδες 
σχεδιαθεϊσα ύπό τοϋ Καθηγη- 
τοϋ τής 'Ιχνογραφίας κ ’Ιωάν. 
Πλατή.

Θά σχεδιασθή έπί χάρτου 
ιχνογραφίας διά μολύβδου.

Τό μέγεθος τοϋ σχεδιασθησο- 
μένου πρέπει νά ήνε τετραπλά
σιον τοϋ πρωτοτύπου.

Είς τό άκρον τοϋ σχεδίου νά 
γοαφή καλλιγραφικώς τό τ.λ« - 

ονοίΛατεπώνυιχον τού σχε- 
διάσαντος καί ή κατοικία.

Τά σχέδια είσί δεκτά είς τόν διαγωνισμόν μέχρι τής 
15 Ιουλίου, δια νά δυνηθώσι νά λάβωσι μέρος καί οί έν 
τή αλλοδαπή συνδρομηταί.

Η ΕΡΓΑΣΙΑ
Χαϊρε, χαϊρε εργασία ! 
Φύγε, φύγε, οκνηρία !
Ό εργατικός σοφός-
'Ο άργός δεν εχει φώς.

Χαϊρε, χαϊρε, εργασία ! 
φύγε, φύγε, οκνηρία !
Ό εργατικός πΛουτεϊ, 
ό αργός ψωμοζητεϊ.

Χαϊρε, χαϊρε, εργασία ! 
Φύγε, φύγε, οκνηρία ! 
'Ενδοξος ό φιΛεργός, 
ταπεινοϋται ό αργός.

Χαϊρε, χαϊρε, εργασία !
Φύγε, φύγε, οκνηρία 1 
'ϊ’γιεϊς οί φιΛεργοι 
ι'ισθενοϋσιν οί αργοί.

Κ. ΔιαλειςΜας. 

έπί τοϋ θύματος. Τό παράδειγμα τοϋτο ακολούθη
σαν άμέσως όλοι’ μετά τινας στιγμάς τό σώμα έχάθη 
κυριολεκτικώς ύπό τά άνθη- Διαβαίνοντες αξιωμα
τικοί καί στρατιώται, άναφωνοϋσι : «Χαϊρε, γενναϊον παι
δίον, χαϊρε ! Τιμή καί δόξα είς τό θάρρος σου!» ’Αξιω
ματικός τις θέτει τόν σταυρόν του έπί τοϋ μικροϋ Γάλ
λου- άλλος τόν φιλεϊ είς τό μέτωπον, καθ'ήν στιγμήν 
βροχή άνθέο-ν έξακολουθεϊ νά πίπτη έπί τών γυμνών πο- 
δών του, έπί τοϋ έρυθροϋ έκ τοϋ α'ίματος στήθους του, 
έπί τών πλοκάμων τής ξανθής κόμης του. Έξηπλωμένον 
έπί τής χλόης, τετυλιγμένον μέ τήν Γαλλικήν σημαίαν, 
έχον πρόσωπον μελανωπόν, άλλά σχεδόν γελαστόν, 
φαίνεται ότι ακούει τάς ζητωκραυγάς, τάς όποιας εκβάλ
λουν πρός τιμήν του, οτι αισθάνεται τάς τιμάς, τάς πε
ριποιήσεις καί τούς ασπασμούς, τούς όποιους τώ δίδουν, 
ότι είναι ευτυχές, έν μιά λέξει, διότι έθυσίασε ττ,ν ζωήν 
του ύπέρ τής πατρίδος !

(Guori) Μιχ.

Βραδεία

Τά ονόματα όλων τών συνα- 
γωνισθησομένων κατά τάςιν έ
πιτυχίας θέλουσι δημοσιευθη έν 
τώ τεύχει τοϋ μηνός Αύγουστου.

Έκ τών σταλησομενων έργων 
θά βραβευθή εν, τό καλλίτερον, 
καί θά τύχωσιν έπαίνου τά μετ’ 
αύτό δύο καλλίτερα.

Ώς βραβεϊον θά δοθή είς τόν 
πρώτον έπιτυχόντα ό πρώτος τό
μος τοϋ Παιδικόν Περιοδικοί, 
τετυπωμένος έπί στίλβοντας έρυ
θροϋ χάρτου (ΐ’08β) καί πολυ-

τελώς δεδεμένος 'άμα τή λήξει τοϋ έτους).
Τά έργα θέλουσι κριθή ύπό τών διακεκριμένων καθηγη

τών τής ’Ιχνογραφίας κ. κ. Λ. Λάντζα. I. Πλατή καί Στ. 
Λάντζα.Μετάδέ τήν βράβευσιν θά έκτεθώσιν έν τώγραφείφ.

ΤΟ ΘΕΡΟΣ
Τό θέρος καί πάΛι 
μάς ή.Ιθε παιδιά 
τ' αηδόνι, μάς ι';ά.1.1ει 
ψη.ίά στα κΛαδ'ά.

Τούς Λόφους χρυσώνει 
μέ .(άρι πο.ΙΛ'η 
στον κόμπο ά.τ.Ιώνει 
ώραία στο 'ή-

Τό θέρος προβάΛΛει 
με χάρι παιδιά 
ανθίζει καί πάΛι 
άφράτη μηΛιά.

Τό κΛημα ρΙΛαστάνει 
στ άμπέΛι έκεϊ 
σταφύ.Ιι μάς κάνει 
σταφύΛι γ.ϊνκύ.

Ni-Cos

πετρος
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Γ'

.ΚηφΟεϊσκο αποφάσεις
ίΐδε προηγούμενον τεύχος)

Ό Πέτρος Βαντάελ έπέστρεψε πάλιν είς ττ,ν οικίαν 
-του, οπού εύοε ττ,ν μητέρα του τυλίσσουσαν τό άδράκτι 
της κ.α'. ψάλλουσαν μέ τήν γεροντικήν φωνήν της διάφο
ρα νανουρίσματα, ένψ διά τοϋ άκρου τοϋ ποδός της έκί- 
νει ένίοτε τή,ν μικράν κοιτίδα, ττ,ν οποίαν είχε θέσει πλη
σίον της·

"Οταν ό Πέτρος είσήλθεν είς τήν οικίαν, ή μήτηρ του, 
αντί νά τρέξη νά τόν έρωτήση περί τής πτωχής νεκράς, 
έθεσε τόν δάκτυλον είς τά χείλη της, καί τώ είπε χαμη- 
λοφώνως : «Όμίλει σιγά . . . κοιμάται ! » ό Πέτρος έμει- 
δίασε- δέν ήτο πλέον αύτός κύριος τής οικίας’ άπό τοϋδε 
έπρεπε τό πάν νά ήνε ύποτεταγμένον είς τό μικρόν τοϋτο 
όν, τό όποϊον πρό ολίγων μόλις εβδομάδων εϊχεν έλθει 

τήν παραγγελίαν, είπεείς τον κόσμον. Ύπήκουσεν είς 
σιγά είς τόν σκύλον του «Κοιμή
σου έκεϊ, Κετέρ!· και ήλθε νά 
καθήσρ πλησίον τής μητρός του 
διά νά μή κάμ-ρ θόρυβον.

Έγεινε τότε έκτεταμένη συνο
μιλία μεταξύ τής μητρός καί τοϋ 
υίοϋ.Ή κυρία Βαντάελ ήννόησεν 
ότι έπρεπε νά φυλάττη μυστικόν 
ποϋ εύρε τήν μικράν Μαρίαν,διότι 
κάποιος είς τόν κόσμον αυτόν θά 
είχε ίσως δικαίωμα νά τή,ν ζητή- 
ση,ένφ αύτη δέν ήθελε νά τήν 
άποδώση.Ήγάπα ήδη παραπολύ 
τήν μικράν ! Ό πατήρ της ήτο 
πολύ βέβαιον δτι θά τούς έκακο- 
ποίει, έάνποτέ έμάνθανενδτι αυ
τοί ειχον τή,ν κόρην του.

Ή γραϊα όμως θά έπροτίμα 
κάλλιον νά φέρτ) ττ,ν Μαρίαν είς 
τό άλλο άκρον τοϋ κόσμου, παρά 
νά τήν άποδώσν) είς τόν άθλιον 
αυτόν πατέρα της-

Λν καί έλυπεϊτο αναχωρούσα 
άπό τήν Δυβέκην, έν τούτοις ά- 
πεφάσιζε νά άκολουθήσνι τόν Πέ
τρον, έάν ούτοςη,δύνατο νά έπιτύχη θέσιν τινα ξυλουρ
γού είς τόν Ναύσταθμον τ, είς οίανδήποτε άλλην πόλιν, 
δσον μακράν και άν ήτο.

Πρό πάντων έπεθύμει τοϋτο, διά νά παύση πλέον ό 
Πέτρος τά ναυτικά του ταξείδια καί νά μένη άπό τοϋδε 
μαζύ της’ έπρεπε ν’ άναχωρήσουν, διότι οί άνθρωποι εινε 
πόσον φλύαροι, ώστε άπό τάς πολλάς αναζητήσεις τ,δύ 
ναντο νά μαντεύσουν έπί τέλους πόθεν προήρχετο ή μικρά 
ορφανή·

Ό Πέτρος Βαντάελ έλαβε τήν ράβδον του, έφόρεσε τά 
υποδήματα τοϋ ταξειδίου καί άνεχώρησε διά τή,ν Δουνκέρ 
κην έκεϊ, θά έβλεπε τόν ύπουργόν τών Ναυτικών, θά τώ 
έλεγεν οτι έπιθυμεϊ νά έργάζηται είς τόν Ναύσταθμον ώς 
ξυλουργός. "Ισως διωρίζετο άμέσως’ κατεσκευάζοντο πολ
λά πλοία κατ αύτό τό έτος καί θά ειχον άνάγκην εργατών.

Άνεχώρησε λοιπόν, καί ή κυρία Βαντάελ ά-κέσως 
ήσχολήθη είς διαφόρων ειδών έργασίας, διά νά μή εχη

ΒΑΝΤΑΕΑ
πολλάς ασχολίας κατόπιν, όταν έμελλε νά ίγκαταλείψη 
ττ,ν Δυβέκην. Εύτυχώς. δέν τή έλειπαν εργασία·.. Δέν έπρε
πε νά άδειάση τό κιβώτιον τοϋ Πέτρου καί νά έξετάση 
έν πρός έν όλα τά ένδύματά του διά νά τά τακτοποίηση 
καλλίτερον ; Δέν έπρεπε νά πλύνη όλα άνεξαισέτως τά 
άσπρόροουχα ; Πρό πάντων δέν έπρεπε νά φροντίση περί 
τής Μαρίας ; νά τήν κάμνη νά περιπατή, νά τή όμιλή ;

Ή Κυρία Βαντάελ εϊχεν αύτήν τή,ν γνώμην, ότι τά 
μικρά παιδία, τά όποϊα άνατοέφονται χωρίς νά τοϊς όμι- 
λώσι μανθάνουν πολύ άργά νά όμιλώσι καί μένουν χονδρά 
καί σιωπηλά καθ’ όλην αύτών τήν ζωήν’ ήρχιζεν non τήν 
ανατροφήν τής ορφανής. Είς ολας τάς περιστάσεις ή φρον- 
τις αύτη άπησχόλει τή,ν κυρίαν Βαντάελ ή οποία έχαι
ρετό πολύ διά τοϋτο.

Τά γραίδια τής Δυβέκης τά όποϊα έζήτουν εύκαιρίαν ϊνα 
άρχίσωσι τά σχόλια καί τάς κρίσεις των, εύραν τοιαύτην 
όταν έμαθον ότι ό Πέτρος αναχωρεί. Ή εύρεσις τής ορ
φανής, ή λύπη τοϋ Πέτρου καί ή αίφνηδία έκ Δυβέκης 

άναχώρ-.'.σις αύτοϋ καί τής μη
τρός του ήσαν ή καθημερινή Ο
μιλία των.

Είς ττ,ν κηδείαν τής πτωχής 
γυναικός έλεγον δτιείδον τόνΠέ- 
τρον Βαντάελ δ όποιος πρό ολί
γου εϊχεν έπιστρέψει έκ τής Κί
νας καί ό οποίος ήδυνήθη τοιου
τοτρόπως νά διακοίνη όλους τούς 
παλαιούς γνωρίμους του, διότι 
βεβαίως δέν έλαβε τόν κόπον νά 
έλθη χάριν μόνης τής άποθανού- 
σης. Ό Πέτρος δέν ήτο εύθυμος’ 
ούτε ήτο ποτέ εύθυμος άφ’ δτου 
έγεινε ναύτης’ έλεγον ταύτοχρό- 
νως ότι τοϋ συνέβη λυπηρόν πε- 
ριστατικόν άφ’δτου ητο έργάτης 
είς Δουνκέρκην . . . Είς δλας τάς 
περιστάσεις ή θλίψις αύττ, έπρεπε 
νά τοϋ παρέλθη, διότι είχε νυμ- 
φευθή είς τά ξένα. Ή άπόδειξις 
ήτο ότι έφερε μαζύ του μικρόν 
παιδίον, τό όποϊον ή κυρία Βαν
τάελ παρεδέχθη άμέσως’ άλλά 
δέν είχε φέρει μαζύ του καί τήν 

γυναίκα του’ Ίσως αύτη εϊχεν άποθάνει. καί τοϋτο θά 
έλύπει αυτόν. Βεβαίως αύτό θά ήτο ! Αλλο νέον· ό Πέ
τρος δέν θά έπέστοεφε πλέον εις τήν θάλασσαν· ήθελε νά 
μένη μέ τήν μητέρα του καί τό τέκνον του, καί θά έτοπο- 
θετεϊτο ώς ξυλουργός είς τό ναυπηγεϊον τής Λόριαν ή μή
τηρ του θά τόν ήκολούθει καί θά άνεχώρουνδιά τήν Δουν
κέρκην έ»θα είς πλυίαρχος, φίλος τοϋ Πέτρου, θά έδέ- 
χετο τά έπιπλά των είς τό πλοϊον του’ τί ευτύχημα διά 
τή,ν κυρίαν Βαντάελ ! Οί σιδηρόδρομοι λαμβάνουν τόσον 
άκριβά ! ένώ τώρα ή μετακόμιοις δέν θά έκόστιζε τό
σον πολύ.

Ή κυρία Βαντάελ έπώλησε ολα τά ζώα της καί δέν 
έκράτησεν είμή τή,ν αΐγά της διά νά τρέφη τήν μικράν 
ορφανήν. Πτωχή γραία Βαντάελ ! Θά ήγάπα βεβαίως πο
λύ τόν υίόν της διά νά έγκαταλείύη τό χωρίον τη; είς 
τοιαύτην ηλικίαν καί ν’ άρχίση πάλιν νά θερμαίνγ άσπρόρ- 
ρουχα, καί νά διέρχεται αϋπνος τάς νύκτας. ι.'ικο.Ιουθεϊί
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zTJkirisriz\ioixr ςεζτωπχγ
Διά καταλλήλου τοζοθεττ,βεω; τών χειρών μεταξύ φω- 

τοβόλου λαμπτήρας καί τοίχου λείου ή υφάσματος τετα
μένου γίνονται διάφορα σχήματα σκιών.

Το διασχεδαστικόν τούτο παιγνίδιον εννοείται οτι παί
ζεται τήν εσπέραν. Ή έπιτυχία του συνίσταται είς τήν 
ταχύτητα τής τοποθετήσεως τών χειρών καί τοϋ ακριβούς 
σχηματισμού τής σκιάς.

Διά νά διακοίνηται καλώς τό σχήμα τής σκιάς, αί χεϊ- 
ρες δέν πρέπει νά πλησιάζωσι πρός τόν τοίχον, 
όποιου θά πέση ή σκιά, άλλά μάλλον πρός τό

Μετά τήν επιτυχή δοκιμήν 
τό παιγνίδιον γίνεται τερπνότε- 
ρον, δταν ό παίζων κάμνγ, κω- 
μικώτερον τό σχήμα τής σκιάς, 
αύξάνων ή κινών τήν ρίνα, τήν 
σιαγόνα ή άνοιγοκλείων τό στό
μα διά καταλλήλου μικράς κι- 
νήσεως τών δακτύλων.

Ή παρακείμενη είκών χρησι
μεύει ώς παράδειγμα διά τήν 
έκτέλεσιν. Προσεχώς θελομεν 
δημοσιεύσει και άλλα σχήματα 
σκιών (λαγωοϋ, έλέφαντος, δορ- 
κάδος, προβάτου, χηνός άλπ).

Όλίγφ κατ’ ολίγον διά τής 
άκριβοϋς κατανοήσεως τοϋ παι

έπί τοϋ 
φώς.

γνιδιού θά δυνηθήτε καί μόνοι νά κάμνητε πλεϊστα 
όσα τερπνά σχήματα καί νά συντελήτε οΰτω είς δια- 
σκέδασιν τών οικείων σας. ’Αντί τών χειρών μεταχειρίζεσθε 
καί διάφορα έκ χαρτονιού σχήματα άνθρώπων, ζώων, κα
θισμάτων, πίλων κλπ. κάμνοντες αύτά οϋτως ώστε νά 
κινώνται περί τούς πόδας, τάς χεϊρας, τήν κεφαλήν ή 
άναλόγως τής μορφής τοϋ σχήματος.

Έφ οσονέπιτρέπει ήμϊν ό χώρος, καί έάν όλοι οί συνδρο- 
|κηταί ένθυμηθώσι νά πράςωσιν δ,τι μέχρι τοϋδε δέν έπρα- 
ξαν απέναντι τοϋ«Παιδικού Περιοδικού»,τό όποιον εξακο

λουθεί ευγενέστατα τήν πρός αυ
τούς άποστολήν τοϋ φύλλου, θά 
δημοσιεύσωμεν προσεχώςόλοκλή- 
ρους εικόνας τερπνοτάτας δια
φόρων σχημάτων.

Τό παιγνίδιον τούτο θά χρη
σιμεύσει καί ώς πείραμα είς πολ
λά σπουδαία ζητήματα καί ερω
τήσεις, τάς όποιας βραδύτερου 
θελομεν άπευθύνει τοϊς συνδρο- 
μηταϊς περί φωτός, ουρανίων 
σωμάτων, τών διαφόρων φάσεων 
καί εκλείψεων τής σελήνης 
καί τοϋ ήλιου καί λοιπών σχετίπ 
κών φαινομένων.

είνε δύο λουδοβίκεια, έλεγεν είς τόν ύπηρέτην, συγκρι- Ό ’Αντώνιος έκράτησε τόν σκύλλον του, ό οποίος ώς 
νόμενα μέ τήν εύχαρίστησιν, τήν οποίαν μοί προξενεί ή νά ένόησε περί τίνος έπρόκειτο, έκαμνε χίλια παιγνίδια 
φιλία του ; δια νά τόν διασκέδαση. (Έπεται τό τέλος.)

Ζωγραφήσατε ένα κούτσου
ρο, όπως φαίνεται είς τήν άνω 
εικόνα. Τώρα παρατηρήσατε 
είς τί θά μεταμοοφωθή.

0 ΜΙΚΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ 0 ΣΚΥΑΑΟΣ ΤΟΥ
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Κολλήσατε σύντομα καί 
μέ προσοχήν ένα χεράκι 
καί θά έ'χητε αμέσως μίαν 
μαγειρικήν μάχαιραν.

Προσθέσατε είς τό άλλο 
άκοον μίαν κεφαλήν μέ 
ώτα καί θά γίνη είδος τι 
ζώου.

Είς τό σχήμα αυτό άν προ6- 
θέσητε άκόμη καί τέσσαρα 
μικρά πόδια θά ϊδητε ένα α
ληθινό λαγουδάκι νά τρέχη.

Ό ’Αντώνιος ήτο υιός ενός έογάτου, ό όποϊος έκτος 
τών εργαλείων του ούδεμίαν άλλην περιουσίαν είχε, διότι 
ένεκεν άσθενείας τής συζύγου του, ή όποια καί τήν ώδή- 
γησενείς τόν τάφον, εΐχεν έξοδεύσει ολα τά μικρά του 
Ημερομίσθια.

Μίαν ήμέραν τοϋ φθινοπώρου ό μικρός ’Αντώνιος διήρ- 
χετο έξωθεν μιάς υψηλής οικίας, δτε ήκουσεν ένα υπη
ρέτην νά τον προσκαλή νά είσέλθν] είς τήν αυλήν.

Τό παιδίον είσήλθε καί ήρώτησε τόν ύπηρέτην τί τό 
ήθελε.

— Θέλεις νά κερδίσης μίαν δραχμήν; λέγει ό υπηρέτης.
— Άκοϋς έκεϊ άν θέλω!
— Αί, τότε πάρε αυτόν τόν σκύλλον καί άφοΰ τοϋ 

δέσης μίαν πέτραν είς τόν λαιμόν, ρίψε τον είς τόν ποτα
μόν, δι^τι έχει μίαν ασθένειαν, άπό τήν όποιαν είνε φό
βος νά κωλύσουν καί τά άλλα σκυλιά τής οικίας.

— Είναι ανάγκη νά τόν ρίψω είς τόν ποταμόν ;
— Κάμε τον δ,τι θέλεις σύ, άρκεϊ νά τόν πάρης άπ 

έδώ, είπεν δ υπηρέτης.
Ό ’Αντώνιος λαβών τήν μίαν δραχμήν καί τόν δυστυ

χή σκύλλον έστρωσεν άχυρα είς εν καλάθιον, τόν έ'οαλεν 
έκεϊ, άπεχαιρέτησε τόν ύπηρέτην καί άνεχώρησε.

Έν ώ περιεπάτει, έρριπτεν ένίοτε τούς οφθαλμούς του 
είς τόν δυστυχή σκύλλον, τοϋ οποίου ή θέα έτάοασσε τήν 
καρδίαν του και τόν έκίνει συγχρόνως είς εύσπλαγχνίαν- 
Δυστυχές μικρόν, έλεγε, θά ΰποφέρης βέβαια πολύ- πό
σον σέ λυπούμαι.

Ή πρώτη φροντίς τθϋ ’Αντωνίου ήτο νά άγοράση έν 
τεμάχιον άρτου καί νά βρέξη αύτό μέ ύδωρ, διά νά τό δώ- 
ση είς τόν άσθενή, δστις νά τό λείχη μόνον ήδύνατο.

Τέλος ό ’Αντώνιος κρατών τόν σκύλλον του έφθασεν 
είς τόν άγρόν, δπου είργάζετο ό πατήρ του, ό όποϊος 
μαθών τήν καλήν πράξιν τοϋ υιού του, έχάρη τόσον ώστε 
όχι μόνον δέν τόν έπέπληξε διά τήν βραδύτητά του άλ
λά καί τόν έπηνεσε διά τήν καλήν πράξίν του.

Ό ’Αντώνιος άπέθεσε τό καλάθιον είς τήν ρίζαν ενός 
δένδρου διά νά θερμάνη ό ήλιος τόν τρέμοντα άσθενή του 
καί ήρχισενάέργάζηται καίαύτός μαζύ μέ τόν πατέρα του.

Ό μικρός σκύλος θερμανθείς έκ τοΰ ήλιου, άνέλαβεν 
ολίγον καί έξελθών έκ τοϋ καλαθιού του έζήτει διά τής 
όσφρήσεως χόρτα, τά όποϊα τό ένστικτον τώ έδείκνυεν. 
Εΐχεν ασθενήσει ό δυπυχής έκ τοϋ πολλοϋκρέατος,τό όποιον 
τώ έδιδον είς τήν μεγάλην εκείνην οικίαν. Ό μικρός σκύλ» 
λος ευρών χόρτον έφαγεν έξ αύτοΰ ώς έπεθύμει καί άμέ- 
σως ή κατάστασίς του έκαλλιτέρευσε τόσον ώστε ήδύνα
το νά ϊσταται όρθιος καί νά περιπατή μάλιστα πρός με
γάλην χαράν τοϋ ’Αντωνίου.

Ό Αντώνιος έξηκολούθει, έπί 5—6 ήμέρας νά φέρη είς 
τό αύτό μέρος τόν μικρόν άσθενή, ό όποϊος τέλος έθερα- 
πεύθη έντελώς καί δέν άπεμακρύνετο πλέον ποσώς τοϋ 
Αντωνίου, ό όποϊος τόν ώνόμασε ΙΧεστόν.

Ό Πιστός άπό ήμέρας είς ήμέραν έγίνετο ώραιότερος· 
οί έσβεσμένοι οφθαλμοί του έσπινθήριζο.ν ζωηρότατα’ τά 
μέλη του άνέλαβον τήν εύκαμψίαν των αί τρίχες του ήσαν 
λεύκαί ώς ή χιών καί μαλακαί ώ; ό βάμβαξ.

Ή φήμη τής ώραιότητός του έφθασε μέχρι τής πρώτης 
κυρίας του, ή όποια άπέστειλεν αμέσως ένα υπηρέτην της, 
διά νά προσφέρη είς τόν Αντώνιον δύο λουδοβίκεια, καί 
ν’ άγοράση πάλιν τόν σκύλλον· άλλ’ ό Αντώνιος δέν ένοεϊ 
ούδέ μέ βασίλειον νά άνταλλάξη τόν αγαπητόν Πιστόν. Τί

Έν σχολείω χωρίου.
— Διδάσκαλος. Ποιος εΐμπορεϊ νά μοΰ 

είπή άπό σάς ποιον άλλο ζώον εκτός τοϋ 
σκύλου είνε πιστόν είς τόν άνθρωπον ;

— Μαθητής. Οί ψύλλοι, δάσκαλε ! ... 
’Εστάλη ύπό Ελένη; Ίωαννίδου.

—Διδάσκαλος. Πού κεΐται ή Φωκίς;
Μαθητής.— Είς τήν Φθιώτιδα καί Φω

κίδα . . .
Εστάλη ύπό Φοβερού Λεοντος.

♦
* *

Κατά τάς εξετάσεις.
— Διδασκάλισσα. Ποιοι εξήγησαν εις τόν

Π Λ I Λ I Κ II II X Ji
Φαραώ τά όνειρα ;

— Μαθήτρια. Οί Μανιάται.
’Εστάλη ύπό Ώτακ-.υστοΰ.

♦ ·
♦ »

Ή Μικρά ’Ρόζα βλέπουσα τήν μαμά 
της νά μετρά ένα τραπεζάκι διά να τοΰ 
κάμη τραπεζομάνδυλον τή λέγει συμβουλευ- 

. τιζώς:
— Μαμά, κάμε το όλίγω μακρύτερον διό

τι τοΰ χρόνου θά μεγαλώση τό τραπεζάκι 
καί δέν θά τοΰ κάμνη τό τραπεζομάνδυλον, 
όπως δέν μοΰ έρχονται καί εμένα τα πειυ- 
σινά φιρέματά μου.

’Εστάλη ύπό Δρόσου Πρωίας.

"Οτε διήρχετο ή μουσική τής φρουράς 
μετά λόχου στρατιωτών ή μικρά Κούλα έρω
τα τόντετιαετή αδελφόν της ;

— Διατί, Τακη, παίζει ή μουσική ;
Καί ό Τάχη; :
— Νά ! διά νά φεύγου. τά σκυλιά καί 

να μή τρώγουν τους στρατιώτας.
’Εστάλη ύπό Φεράσπιδος Στρατιώτου*

* *
— Διδάσκαλο!. Δύνασαι, Νίκο, νά μοι ει- 

πης τους τρεις βαθμούς τοϋ επιθέτου: ασθενής;
Καί ό μικρός Νίκος, ’Ασθενής, άπηλπι- 

σμένος, αποθαμένος
’Εστάλη ύπό Δ. Γ. Στιβακτοπςύλου.

Il w Ε V
ΚΙ Λΐ'νεγμχ

"Ανευ έμοΰ δέν δύνασαι 
τήν φύσιν νά θαυμάσης' 
ανευ έμο> δέν δύνασαι 
το φώς νά απολαύσης" 
άν χάσ’ άπό τά γράμματα 
τό δεύτερό μου γράμμα 
'στήν 'Αφρικήν μέ απαντάς 
άκόπως έν τώ άμα.

’Εστάλη ύπό Ναυσικάας.
S2 Λ1'νεγμ.χ

Είμαι έντομον, πετώ" 
δέν σ’ άρέσει η συντροφιά μου’ 
άνθος γίνομαι λαμπρό, 
ποΰ σ’ εΰφραίν' ή μυρωδιά μου.

'Εστάλη ύπό Όρέστου X. Καρμίτση. 
5ί3 Λημ,ώδες

Ένα; μικρό; μικρούτσικος μέ τό καπελλάκι 
του. Τί είνε ;

Έκ Ληξουρίου Β. Δ. Δ.
34 ’Ερωτήσεις

1 Τις καυχάται ότι είνε δνρς ;
2 Ποια πόλις τής Πελοπόννησου εινε ζώον ;
3 Ποιον νησί έκ τών Σποραδών βάζ'μεν εις 
τό φαγητόν μας ;

Έστάλησαν ύπό Βόα τοΰ Συσφιγκτήρας.
33 ϋρόδλημ.'Χ

Κουρεύ; τις κουρεύει εκαστςν μέν -χριστιανόν

ΜΑΤ1ΚΛΙ λ X Ιώ Μ X
άντί 3 λεπτών, έκαστον δέ ’Οθωμανόν αντί 
2 λεπτών καί 3 κεφαλάς Εβραίων αντί ε
νός λεπτού. Ήμέραν τινα έκούρευσε 4<ι άτο
μά άνήκοντα εί; τάς τρεϊς τάξεις και έλαβε 
40 λεπτά παρ’ όλων. Ζητεί νά μάθη έκ τώ < 
40 ατόμων πόσο: ήσαν Χριστιανοί, ’Οθωμα
νοί καί ’Εβραίοι.

ΰ»<> ’Εδώ xt’ έκεϊ
Σΰ τή γάρ ; ό βόες !

’ Εστάλη ύπό Λευκού Κόρακο;. 
Λογόγρεφος

Ώ ! μή, δ;’ ω! μή'. ώά είπε' μήλα ζή—Μ 
Εστάλη ύπό Θεσσαλικοϋ Άστέρος.

ΧύνΟεσεφ λέξεων
Διά τών έξης γραμμάτων νά σχηματισθή 
άρχαϊον γνωμικον.
ά 5. α α ε ε η Θ ι Γ ί ι κ κ ν ν ν ρ σ υ χ 

’Εστάλη ύπό Μαρίκας Λοιδωρικιώτου.
ίίΐ» Έλλεποσΰμ.φωνον

. η — . ε . — . ι . ι α . — ε.αι.ο’ 
. α . — . ε — .ο.ο.

‘Εστάλη ύπό Κασταλίας Πηγής.
Ο Ο Τρίγωνον

Α . 
—■ ε . .

’Εστάλη ύπό Μικρού Βιολιστοΰ.

Ε X 2
Αύσεες xxi Λύτχς έ. τεύχους.

41) Νικώ-λαός-Νικόλαος. 42) Λύχνος ί
χνος. 43) Νάθαν. 44) “Η τάν ή έπί τάς. 45) 
Ό άοιίμ’ος 120. 46) Σοφοί; χρώ. 4') Ό 
Λάκκος. 48) "Ολοι οΐ συνδρομηταψ τοϋ «Παι
δικού Περιοδικού» έχουν χείλια, ώτα, φρύδια 
καί δόντια. 49) "Ο αν όμολογήσης διατηρεί. 
50) ’Αθάνατον έχθραν μή φύλαττε θνητός ών.

(’Αθηνών) Εύάγ. Εύαγγέλης, Δ. Γ. Κα
ζαζμάζης, Φιλέοημον ’ον, Άποθηριωθεϊσα 
τΐγρις, Ήρ.Δέρβος. Γαβριάς, Δαμάστρια τών 
Τίγρεων, 19 Μαίόυ, Ροδόπη X. Καρμίτση, 
Φίλ. Δ. Ρουβ:νέτ<ς, Θ.θρ. Κανάρης, Βόας δ 
Συσφιγκτήρ, Έξηγριωμένος Λέων,Στυλ. Μ. 
Καλιαντζάκης, Δ.Κ. Λαμπαδάριος, Φωκ. Κ. 
Λαμπαδάριος,Τόξον τοΰ Φοίβου,’Ατρόμητο; 
Πολεμιστής, Γ. Π. Σπανόπουλος, Κασταλία 
Πηγή, Άκρωτήριον Σχοινάρι, Άτριίοης 
’Αγαμέμνων, Ά. Π. Σπανόπουλος, Δ. Δη- 
μητριάδης, Ναύαρχος Μια ύλης, ’Αγγελική 
Λεμπέση, Εΰφωνος ψάλτης. (Πειραιώς) Εΰ- 
λαλος χελιδών, Παννυχίς, 1. Άθ. Θεόφιλό- 
πουλος, Μικές Παπάς, Σωκρ. Κοσμάς καί 
Μαρία Καλμούκη. (Ληξουρίου) Γεράσιμος 
Σπ. Μιχάλης. (Πύργ-.υ) Γέρων ’Αλφειός. 
(Σύρου) Ιίαραδείσιον πτηνόν. (Καρδίτσης) 
Θεσσαλ. Άστήρ. ιΜεσδανίου) Λύγξ. (Σμύρ
νης) Ίωαν. Θ. Μίλλερ, Ν. Σωτηρίου. (Α- 
δριανουπόλεως). Όρέστης Γ. Άμεράς. Άε- 
τόκαοδος "Ορτυξ. I Ρόδου) Κολοσσός Ρόδου.
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ΜοΰσίΧΪι Νλπολ. Ααμϊιεδετ.Ποίησις Ν. ΚΟΤΪΕΛΟΠΟΥΛΟΥ.

πως

Ποια ευτυχής ήμερα 
τί επίσημος στιγμή, 
τούς έπιμελεϊς προσμένει 
άθλον, δόζα καί τιμή. 

Δωρησόν act ώ παρθένε 
νουν, καρδίαν κα&αράν 
’στα καλά μαθήματα μου 
ν’ απαντήσω μέ χαράν. 

Σήμερον εί 
τό σχολεϊον μίς καλεϊ 
πώς Ά αμελείς λυπούνται 
πώς κομπάζουν οί καλό·..

ΑΝΤΙ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
Ευχαριστούμε·/ θερμώς τούς γονείς; τάς συναδέλφους εφήμερ-.δας. 

τούς κ κ ελληνοδιδασκάλους τής Πρωτευούσης καί τών επαρχιών 
καί πάντας τούς έκφράσαντας ήμΐν παντοιοτρόπως τήν χαοάν των 

,έπί τή κχνονικωτάτη πορείφ καί μοναδική προόδω τοΰ Περιοδικού 
ήμών.

Είς τούς μικρούς ιχου Συνδρομητάς, οί όποιοι μοι έστειλαν τάς 
φωτογραφίας των, στέλλω ενα φιλικόν ασπασμόν καί εύχομαι όπως 
όλοι οί συνορομηταί μου τούς μιμηθώσι.

’Αγαπητέ μοι Δ. Στιβχκτόπουλε, έλαβον τό ώραΐον -ραμματά- 
κι σου, είς τόόποΐον μοί γράφεις ότι αδυνατείς νά παραστήσης ποιαν 
τέρψτν καί εϋχαρίστησιν αισθάνεσαι, όταν άναγινώσκης τό Περιοδικόν 
και σέ ευχαριστώ παρα πολύ. Τόψευδώνυμόν σου δεν μοί αρέσει.

Τί νά κάμωμεν φίλε 11 έ τ ρ ε Β α ν τ ά ε λ όχι ό 
Κοκορίκος. δχι Κ α μ π ά ν α ι ς, ούτε κανόνι 'έν ξυ
πνά τόν άνθρωπον άπό τόν λήθαργον, είς τόν όποιον 
εύρισκεταΓ έκακ συνείθισε πλέον καί μή λησμΟνής ότι 
«"Εξις δεύτερα φύσις». Είπε είς τήν Δρόσον τής 
Π ρ ω ί ας ότι είναι πολύ άπαιτιτική νά ζητή τόσον 

ενωρίς τό φύλλου τής 15ης Μκΐου ! Ημείς μόλις προχθές έλάβομεν 
τό τεύχος της 30 ’Απριλίου καί εΐμεθχ διά τοΰτο ύπερευχαριστη 
μένοι.

Ό Μικοος Λευκός Κόρας, ό όποιος έλυπήθη τόσον διότι έτελείωσε 
ή Μ : κ ρ ά Δ ε ι λ ή άς παρηγορηθή μέ τόν μ ι κ pj> ν ή ρ ω α τοϋ 
έν τώ φύλλω τούτω διηγήματος καί θά "δη καί άλλα καλλίτερα 
διηγήματα. _ _ . , . . .

Όχι, δέν ήτο λανθασμένος ό γρίφος, αγαπητέ Γέρων Αλφειέ’ απο- 
πορώ πώς σύ έκαμες ’ό λάθος νά τόν θεώρησης λανθασμέ-ον.

Ούτε λέξεις έχω ούτε. . . χώρον διά νά σού έκφρασω τάς ευχα
ριστίας μου αγαπητέ μοι φίλε Α. Άντωνόπουλε διά τάς υπέρ τοΰ

ΙΙεςιοδικοΰ ένειγείας σου’ τό τελευταίου γραμματάκι σου ελαβον· 
καί σού έστειλα τα ζητηθέντα φύλλα. Ευχαρίστησε έκ μέρους μου 
τον μπαμπά καί την μαμά σου διά τήν πρός έμέ αγάπην των.

Ό αγ·πητός Ιούλιος Καισαρ, ό όποιος ενθουσιάζεται όταν λαμ- 
βάνη τό Περιοδικόν, δεκάτην ήδη φοράν αγγέλλει τήν έκδοσιν χει
ρογράφου περιοδικού καταλλήλου διά τή« διάπλασιν τών παίδων 
ύπό ·όν τίτλονιΠ α ι δ ι κ ή Ή χ ώ» Τό πρώτον φύλλου θά έκδοθή 
τήν Ιην Ίουνί υ Εϋχόμεθα είς τόν μικρόν μας συνδρομητήν . . . 
μεγάαααλην επιτυχίαν !

Εΐδχτέ ποτέ νά πέτα κανέν παραδείσιου πτηνόν ; όχι βέβαια. 
"Αν είσθε εις Σύρον θά έβλέπετε τό μικρόν μας Πχραδείσιον πτηνόν 
νά πετά . . . άπό τήν χαράν του όταν έλαβε τό τελευταίου φύλλου 
τοΰ UsptootxoG- Ημείς τό έμάθομεν άπό ενα χαριτωμένο γρ>μμα- 
τάκι του, εις το όποιον υπογράφεται ατό αφοσιωμένον ε’.ς τό άξιόλογον 
Παιδικόν Περιοδικόν καί μέχοι γήρατος συνδρομητής σου».

ΙΙοόσφερε παρακαλώ τά ευχαριστήρια ·χου είς τήν μαμά σου αγα
πητέ μου μικρέ Φ. Ρουβινέτη διά τήν άγάπην, τήν όποιαν τρέφει 
πρός εμέ.

‘Ο μικρός μου φίλος Σαντής μοί γράφει ότι ό μπαμπάς τ υ τόσον 
ενθουσιασμένος είναι μέ τε Περιοδικόν ώστε ευχαρίστως ύπήκουσε 
εις τήν παράκλησιν τοϋ υίοϋ του καί ώνόμασεαΠαιδικόν Περιοδικόν» 
μίαν ώραίαν βαρκούλα, την όποιαν τώρα κατεσκεύασε’ τόν εύχαρι- 
στοϋμεν από καροιας

Τό ειπομεν 100 φοράς, αγαπητέ μοι Σ. Καλιαντζάκη, ότι κανε- 
νός συνδρομητοϋ έργα δεν δημοσιεύονται’ εύχαριστούμεθα μόνον νά 
τά ά-αγινώσκωμίν ώστε μή έχης ούτε σύ ούτε άλλος τις έκ τών 
συνδρομητών μας τοιαύτην απχίτησιν.

Είς τόν μικρόν φίλον Ν.Κλωναράκην έκφράζομεν τά συγχαρητήριά 
μας διά τήν μεστήν ευφυΐας εφημερίδα του «Φύρδην Μίγδην»’ Τόν 
συμβουλεύομεν όμως νά μή παρερμηνεύη τό ρητόνοσπεΰδε βραδέως»ΓΙΔΙΑΙΤΕΡΑ

ΙΙαρακαλοϋνται οί κχθυγερούντες ετι τήν συνδρομήν των ν’ άπο· 
στείλωσιν αύτήν είναι τόσον μικρά ώστε νομίζομεν ότι έξ αμέλει
ας μόνον δέν έσπευσαν νά έκπληρώσωσι μέχρι τοΰδε τήν πρός τό Πε
ριοδικόν ύποχρέωσίν των.

Οί έν’Αργοστόλιω κ. κ.συνδρομηταί δύνανται νά πληρώσωσι τήν 
συνδρομήν των είς τό γραφείου τής Έφημερίδος «Έυπρός», οί έν 
Τριπόλει είς τόν κ. X. Βοζίκην Δικηγόρον’ οί ένΔηυητζάνη πρός πόν 
κ. Ήλία» Άζαριάδην Γραμματ Ταμείου Γόρτυνος, οί έν Βυτίνη 
πρός τόν κ. Σαμουήλ Άνεστόπουλον Σχολάρχην, οί έν Σπάρτη πρ’ος 
τόν ταμίαν κ. Κουμάντου, οί εν Τδρφ πρός τόν κ. ’Αντώνιου Κα- 
λογήρου δημοδιδάσκαλον, οϊ έν Ναυπλίω πρ’ος τους κ. κ. Μωροκέ- 
φχλον καί Ν. Λ. Ταμπακόπουλον.

Οί έν Βάμω τής Κρήτης είς τόν έν Βάμω φίλον ήμών κ. Στέρ- 

γιον Μανουραν, εισαγγελέα ή είς τόν έν Χανΐοις αντιπρόσωπον ήμών 
κ. Νικ. Σκαμνάκην, οί έ. Ρεθύμ-η είς τό- κ. Στυλ,. Καλαιτζάκην, 
Τυπογράφον.

Ο- έν Πάτραις είς τό γραφείου τής Έφημερίδος Π α τρων 
ο! έν "Αργεί πρ’ος τόν κ. Έπαμ. Άδρακταν είρη οδικήν, οί έν Θή
ρα εις τό γραφείου τής έφημερίο.ς ή Θήρα, .οί έν Άλιβερίω πρός 
τό· κ Οίχονόμον Περ·κλή Πχπαβχσιλείου ’ φημέρ-ον χαί Δημοδι
δάσκαλου, οί έν Μαγουλιάνοις πρός τόν κ. Κ. Μχσούρχν'Ελληνοδι
δάσκαλον, οί έν Μουζακίω είς τόν κ. ’Αντώνιον IΙαπα'ιωάννου, οί 
εν Σούρπη εις τον κ. Κ. Α. Δημοχωστούλχν οί δέ καθυστερούν-ες 
έκ τών πόλεων, έν αίς δέν έχομεν όρισε·, είσέτιάντιπροσώπους παρα 
καλούνται ν’ αποστείλωσι τήν συνδρομήν των δι’ επιστολής των 
πρός τήν διεύθυνσιν τοΰ «Παιδικού Περιοΐικού» είς Αθήνας.


