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Δημητράκης, Γειιργιος, Μιχαλακης.

Ό Δημητράκης ήτο μαθητής άτακτος, όζύθυμος καί 
ρωμαλέος. Ήσθάνετο ιδιαιτέραν κλίσιν εις τό νά πειράζγ 
τούς συμμαθητάς του καί νά μή τούς άφίνη νά ησυχάσουν. 
"Αν έμελετοϋσαν έκλειε τά βιβλία των· άν έγραφαν έ
παιρνε τά μελανοδοχεία των άν έκάθηντο ήσυχοι έθεώ- 
ρει καθήκον του νά τούς άναστατώσγ.

Τί έτραβοϋσεν ιδίως άπ’ αυτόν ένας μικρός μαθητής, ό 
Γεώργιος! ’Ησθάνετο ιδιαιτέραν εύχαρίστησιν νά τόν κεντά, 
νά τόν τυραννϊΐ. Τόν συνήντα καθ’ οδόν ; Τόν έσπρω-χνεν 
Έκάθητο ; Τόν ήνάγκαζε νά έγερθ-7,. Ήτο όρθιος ; Τόν ή- 
νάγκαζε νά καθίση. Τά βιβλία του, τά έμελάνωνε- τό με
λάνι του, τό έχυνεν. Ήτο δι*αυτόν  είδος τυράννου, Έριν- 
νύος, δαίμονος κακού.

Κάποτε, δταν αυταί αί βάσανοι κατήντων αφόρητοι, 
δ Γεώργιος ώρμα νά τόν καταγγείλη εις τόν διδάσκαλον.

— Άν σοϋ βαστά, τώ έλεγε τότε ό Δημητράκης, μαρ
τύρησε. θυμήσου δμως· τό έκαμες καί άλλη μιά φορά !

Οί λόγοι ούτοι ειχον διά τόν Γεώργιον άποτέλεσμα κε
φαλής Μεδούσης- τόν άπελίθωναν. Καί έκάθητο τότε σιω
πηλός, καταπίνων τά δάκρυα του καί τούς λυγμούς του.

Μίαν φοράν δμως—ποιος είξεύρει πώς έτυχε-—δ Δη
μητράκης άπεκοιμήθη εις μίαν γωνίαν τοϋ σχολείου. Ήτο 
καλοκαίρι, μέσα Ιουλίου μηνός- έζω ό ήλιος έκαιε ύπερ
βολικά- ήτο ζέστη ανυπόφορος· καί ή πέτρα έψήνετο. Ό δι
δάσκαλος δέν εϊχεν έλθει άκόμη· δ πρωτόσχολος έκοιμάτο 
άκουμβισμένος έπάνω εις τήν έδραν όλίγιστοι μαθηταί 
έμελέτων οί άλλοι άνεπαύοντο έζηπλωμένοι κάτω, μερικοί 
δέ καί έκοιμώντο. Είς έκ τούτων ήτο καί δ Δημητράκης.

Ό Γεώργιος μέ άλλους μαθητάς ήτο έκεϊ πλησίον. Στρα
φείς, είδε τό μελανοδοχεΐον τοϋ Δημητράκη πλησίον του. 
Μία ιδέα τότε τφ ήλθεν είς τήν κεφαλήν, νά κλέψη τό μελα- 
νοδοχεϊον έκεϊνο- τό έχρειάζετο ; όχι· ποτέ άλλοτε δέν τό 

είχε κάμει, καί διά κανένα άλλον δέν θά τό εκαμνε. Διά 
τόν τύραννόν του δμως τόν βασανιστήν του, θά τό έκα- 
μνεν. Ήθελε νά έκδικηθή έστω καί μέ ?ν μελανοδοχείου.

Τί μόνον δέν ήθελε ; Νά τόν ίδγ τις- έχρειάζετο προ
σοχή. Τήν έλαβεν. Μίαν στιγμήν, καθ’ ήν είδεν δτι κανείς 
δέν τόν έβλεπεν, ήρπασε τό μελανοδοχεΐον καί τό έχω- 
σεν είς τούς κόλπους του.

Άλλά κατόπιν μετενόησεν. Οταν θά έζύπνα ό Δημη
τράκης καί θά έζήτει τό μελανοδοχεΐον του, τί θά έγίνετο; 
Άν τόν ύπεπτεύετο ; Άν τόν άνηρεύνα καί τό άνεύρι- 
σκεν έπάνω του; Καί έπειτα νά κλέψη ! αύτός ! έστω καί 
*ν μελανοδοχεΐον! έστω καί τοϋ Δημητράκη ’

Άπεφάσισε νά τό έπαναθέσγ, δπου έκειτο- έθεσε τήν 
χεϊρά του είς τόν κόλπον του καί έπερίμενε νά μή τόν 
Γδουν πάλιν δπως δέν τόν ειδον, όταν τό έλαβε.

Τήν στιγμήν δμως εκείνην δ Δημητράκης έξύπνησε.
Κατ’ άρχάς έχασμήθη καί έτριψε τούς οφθαλμούς· έ

πειτα έστράφη πρός τήν έδραν. Ό διδάσκαλος δέν εϊχεν 
έλθει άκόμη- δ πρωτόσχολος έκοιμάτο.

Πλησίον του βλέπει τότε τόν Γεώργιον. Τά ένστικτά 
του έζηγέρθησαν άμέσως’ τώ έζήτησε τό μελανοδοχεΐόν 
του. Τί τό ήθελεν ; ήτο γνωστόν νά τό χύση.

Ό Γεώργιος δέν είπε τίποτε- ή καρδία του έκτύπα- έ- 
τρεμεν, ώς τό φύλλον.

— Τό καλαμάρι σου, είδέ μή θά χύσω έπάνω σου τό 
ίδικόν μου. Καί έζήτησε τό μελανοδοχεΐον του, τό ίδικόν 
του μελανοδοχεΐον. Ποϋ ήτο ; δέν έφαίνβτο.

Τί συνέβη ; έρευν^ είς τόν κόλπον του- τίποτε. Γυρί
ζει έδώ, έκεϊ, τίποτε-

— Ποιος έπήρε τό καλαμάρι μου ; ήρχισε νά φωνάζη. 
"Ολοι οι μαθηταί ήρχισαν νά διαμαρτύρωνται.
— Είσαι σύ ποϋ μοϋ τό έκλεψες ; έλεγε πρός τόν ένα.
— Έγώ ; δχι άπήντα ούτος.
— Μήπως είσαι σύ ; ό άλλος ; ό άλλος ; ό άλλος·;
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■Όλοι άπεκρίνοντο οχι ·! οχι !
— Μήπως είσαι σύ; είπε τελευταϊον πρός τόν Γεώργιον. 
Τό δυστυχές παιδίον ωχρόν άπό τόν φόβον έτρεμε. Μό

λις ήμπόρεσε νά άννηθή.
— Ά !' οχι δέν θά μοΰ ξεφύγης, έκραύγασεν ό Δη- 

μητράκης, είσαι σύ ! Δός μου τό καλαμάρι !
— Μά δέν είμαι έγώ ....
-— Δός αου τό καλαμάρι, σοΰ λέγω.
Καί άαέσως εν ράπισμα δυνατόν έκύλισε τόν 1 εώργιον 

κατά γής. “Επειτα έσήκωσε τόν πόδατου νά τον κτυπήση.
Είς μαθητής τότε παρενέβη.
— Άφησέ τον, τοΰ λέγει, Δημητράκη, άφησέ τον! τόν 

καϋμένυν. Δέν φταίει αύτός' τό καλαμάρι τό έχω... έγω.
Και τώ έδειξε μελανοδοχεϊον δμοιον μέ το ίδικόν του.
— Σύ ! Σύ, Μιχαλάκη ! Σύ I είπε τότε ό Δημήτριος 

χαί έστάθη προσβλέπων αύτόν άλλοκότως.
Τήν στιγμήν έκείνην έφάνη ό διδάσκαλος είςτήν θύραν. 
Ρίψας έν βλέμμα είδε τήν συνάθροισιν τών μαθητών 

ταΰτοχ ρόνως ό Γεώργιός ήγέρθη όλολύζων.
— Τί τρέχει έκεΐ κάτω ; ήοώτησε διά φωνής αυστηρά;. 
Κανείς δέν άπήντησε.
— Τί τρέχει ; έπαναλαμβάνει. Ποιος κλαίει ; Είσαι 

σύ Γεώργιε ; έλα έδώ.
Ό δυστυχής παϊς προσήλθε.
— Τί έχεις καί κλαίεις ; Σ’ έδειρε κανείς ;
Ό παϊς δέν άπήντα-
__ Ποιος τόν έδειρεν ; ήρώτησε τότε ό διδάσκαλος.
Πριν ή κανείς λαβή τόν καιρόν ν' άπαντήσν), ό Δημη- 

τράκης προβάς έφώνησεν :
— Έγώ, διδάσκαλε.
— Σύ ! όπου άταξία πάντοτε σύ ; Καί διατί τόν 

έδειρες ;
— Ένόμισα οτι αύτός μοΰ είχε κλέψει τό καλαμάρι μου.
— Σου έκλεψε κανείς τό καλαμαρι σου ; καί ποιος ήτο ;
— Ήτο ! . . ό Μιχαλάκης !
Σφαίρα συρίζουσα υπέρ τήν κεφαλήν του δέν θά έφερεν 

είς τόν διδάσκαλον τόσην κατάπληξιν δσην αύταί αί λέξεις!
— Ψεύδεσαι, έφώνησε πρός τόν μαθητήν, ψεύδεσαι ! 

i Μιχαλάκης δέύ κλέπτει, άλλά σύ συκοφαντείς. Δέν θά 
σέ άφήσω όμως έγώ άτιμώρητον.

— Είμπορεϊς νά μέ τιμωρήσεις, άπήντησεν εύτόλμως ό 
μαθητής^ άλλ’ αύτό δέν άθωώνει τόν Μιχαλάκην. Άφοΰ 
τό ώμολόγησε μόνος του !

-— Μιχαλάκη ! γρήγορα έδώ ! έφώναξεν ό διδάσκαλος.
*Ο Μιχαλάκης ποοσήλ,θεν· ωχρός, άλλά γαλήνιος.
Ό διδάσκαλος τόν έκύτταξεν.
— Ήκουσες, τώ είπε, τί είπαν εναντίον σου ; Σέ κατη- 

γεροΰν δτι έκλεψες ένα καλαμάρι' τό έκαμε; αύτό, σύ ;
Ό Μιχαλάκης δέν άπήντησεν έγεινε μόνον ωχρότερος.
.— Πώς δέν άπαντά; ; έπανέλαβεν δ διδάσκαλος.
Ούδεμία καί πάλιν άπάντησις.
Οί μαθηταί έπερίμεναν τήν έκρηξιν τής οργής τοΰ δι

δασκάλου, καί, ώς άν ήσαν αύτοί, έζάρωσεν δ καθείς.
Άλλ' ό διδάσκαλος δέν ώογίσθη. Είς τνν μορφήν του 

έφαίνοντο μόνον ή άπορία, ή κατάπληξις καί ό πόνος. 
Τέλος δέ §ν δάκρυ έφάνη ε'ις τούς οφθαλμούς του.

Οί μαθηταί συνεκινήθησαν. Παρ’ ολίγον έκλαιον αλοι.
Κατόπιν ό διδάσκαλος ήρχισε νά όμιλή' οχι μέ οργήν, 

άλλά μέ πραότητα, όχι μέ άγανάκτησιν άλλα μέ παράπο- 
νον. Δέν έπέπληττεν έσυμβούλευε; Δέν έπετίθετο' συνέ- 
πασχε- Δέν έρραπιζεν έθώπευεν. Άλλά συμβουλεύων, συνε- 

κίνεί' άλλά συμπάσχων, έσπάραττεν άλλά θωπεύων, 
έτραυμάτιζεν.

Ό Μιχαλάκης, τό πρότυπον τοΰ καλού μαθητου, ό πάν
τοτε έπιμελής, δ πάντοτε εύτακτος, ό μή δώσας ποτέ ά- 
φορμήν δυσαρέσκειας ούτε είς τόν διδάσκαλόν του ούτε 
εις τούς συμμαθητάς του. αύτός τώ-α, διά μιάς, νά 
κατηγορηθή ότι έκλεψεν ένα καλαμάρι, καί ή κατηγορία 
αύτή, ή ϋβρις αύτή, ή προσβολή αύτή νά τώ ρίπτηται 
τόσον φανερά κατά πρόσωπον, ενώπιον τοΰ διδασκάλου 
του, καί ένώπιον τών συμμαθητών του και αυτός νά μη 
έχη τό θάρρος νά ύψωση το μέτωπον. νά δμιλήση, νά κραυ- 
γαση, νά διαμαρτυρηθή, ν' άποδείξη τήν άθωότητά του, 
άλλά νά κύπτγι κάτω, κατησχυμένος ώς ένοχος ; . . .

Ό διδάσκαλος, μή θέλων άκόμη νά πιστεύση τοιαύτην 
ένοχήν, άπεπειράθη ν' απόσπαση άπό τά χείλη τοΰ μαθη- 
τοΰ του μίαν λέξιν, μίαν άρνησιν, έν όχι».

Τίποτε όμως, ... τίποτε.
Ό κατηγορούμενος έσιώπα. Καί έκυπτε πάντοτε.
Άπό στιγμής δ' εις στιγμήν έγινετο ωχρότερος, δτε αί

φνης λυγμοί όξεϊς ήκούσθησαν. Μαθηταί καί διδάσκα
λο; έστράφησαν. Τί; ήτο ; Ήτον ό Γεώργιος.

Κλαίων, άλλά σταθερός, έπροχώοησε πρός τήν έδραν 
τοΰ διδασκάλου Εί; τάς χεϊοα; έκράτει κάτι, τό όποιον 
άπέθεσεν έπί τής έδρας. Ήτο μελανοδοχεϊον.

— Τό καλαμάρι μου ! έκραύγασε τότε ό Δημητράκης!
Διδάσκαλος καί μαθηταί έμειναν εμβρόντητοι.Τί λοιπόν 

συνέβαινε; Δέν έχρειάσθη πολύς καιρός, δπω; έννοήσωσι.
Ό Γεώργιος διηγήθη μετά κλαυθμών τί τόν ώθησεν, 

αύτόν, τόν τοσάκις καί τόσον βασανιζόμενων άπό τόν 
Δημητράκην, νά τόν έκδικηθή άρπάζων τό μελανοδοχεϊον 
του· δτι έν τούτοις τό έπραξε διστάζων καί άμέσως μετε- 
μελήθη, δέν έπρόφθασεν όμως νά τό άποθέση καί πάλιν 
δθεν τό έλαβε' πώς κατόπιν ό Δημητράκης τόν έρριψε 
κατά γή; μ' έν ράπισμα, ήτοιμάζετο δέ νά τώ δώση καί 
έν λάκτισμα. 3τε ό Μιχαλάκης παρουσιάσθη και είπεν 
δτι αύτός έπήρε τό μελανοδοχεϊον τοΰ Δημητράκη, δμοιον 
πρός τό όποιον είχε καί ό ίδιος.

Διδάσκαλος καί μαθηταί έστράφησαν τότε πρός τόν 
μικρόν ήοωα, δστις διέποαξε τόσην μεγάλην καί εύγενή 
θυσίαν. Διδάσκαλος δέ καί μαθηταί ώς άπό συνθήματος, 
τόν έχειροκρότησαν.

Τότε δέ, άλλά μόνον τότε, άπό τών οφθαλμών τοΰ 
Μιχαλάκη έξεχύθησαν ώς βοοχή τά δάκρυα.

Τόν δέ Γεώργιον έπεπληξε μέν -ϊό πρώτον δ διδάσκαλος 
άλλ’ έπήνεσε κατόπιν. Τό νά μ.ή δεχθή τις, είπε πρός τούς 
μαθητάς, νά ύποφέρη άλλος άντ*  αύτοϋ. τό νά δύναται 
νά διαφυγή τήν τιμωρίαν, άλλ' ή συνείδησίς του νά τόν 
κάμνη νά ύποβάλληται είς αύτήν, τό νά σφάλλη, άλλά 
νά μετανοή κατόπιν, είνε δείγμα ψυχής εύγενοΰς.

Στραφείς δέ τελευταϊον πρός τόν Δημητράκην τόν ένου- 
θέτησε πικρώς, άλλά καί πατρικώς. «Βλέπεις,; τφ είπε 
τελευταϊον. Σύ είσαι ό αίτιος όλων αύτών τών σκηνών. 
Τί συί έπταισε τό παιδίον αύτό ; είναι συμμαθητής σου 
καί όμήλιξ σου. Έπρεπε νά τόν θεωρή,ς φίλον σου, άδελ- 
φόν σου. Σύ έγεινες ό βασανιστής του. Καί όχι μόνον 
τοΰτο, άλλά τόν ήνάγκασες νά κάμη καί κακήν πράξιν.

Σ’ έκλεψεν αύτός' άλλά ή άλήθεια είνε δτι σύ έκλεψες 
τόν εαυτόν σου' διότι σύ έγέννησες μέ τάς πράξεις σου είς 
τήν καρδιαν του τό αίσθημα νά σ' έκδικηθή κλέπτων σε. 
Τό δέ χείριστον, τό όποιον έκαμες, είνε τοΰτο, οτι έκα
μες τόν μικρόν αύτόν άγγελον καί έδειξε τον Μιχαλά- 

χην) νά θεωρηθή έστω καί πρός στιγμήν ώ; κλέπτης. 
Έάν έχης όλίγην φιλοτιμίαν είς τήν ψυχήν σου, τώρα 
θά τήν δείξης. Τήν σκηνήν αύτήν μή τήν λησμονήσης 
ποτέ. Ή σκηνη αυτή θά σοί λέγη πάντοτε : ό/ορΟώσου. 
Καί άρκεϊ ολίγον άγώνα νά καταβάλης, διά νά διορθω- 
θής ·.

"Οχι μετά πολύν καιρόν τρεις μαθηταί τοϋ Σχολείου 
παρετηρήθη δτι κατήντησαν φίλοι αχώριστοι' όχι φίλοι 
μάλιστα, άλλ’ άδελφοί. Ήρχοντο είς τό σχολεϊον καί 
έφευγαν μαζύ, πάντοτε δέ μαζύ έμελέτων καί συνέπαιζον.

Ή τοϋ σύμπαττος Π.ΙάστΟ., ον όστις 
μέ ε>· νεύρα τήν φΰσιν χινεϊς, 

τής ερής προσευχής ώς παγγνώστης 
ώ, είσάχουσον τής ταπεινής.

Άπο παν fiJatispov φύ.ίαττέ μ?, 
όός ροι εϋχ.ίειαν, φώζοιν εστίαν, 

χαί θερρήν προς τά άεϊα χαρόίαν, 
ρε το φώς σου, Θεέ, γώτιζέ ρε.

ΠΡΟΣΕΥΧΗ
θησαυρών άντί, σώτερ, χοσρϊων, 

αρετής όος νά στί-Μγ ό Λύχνος 
τή άυχή ρου ώς άστρου τι Θειον 

χι άραρτίας ρου σβϋσε παν ίχνος.

Τή στενούσρ πατριόι ρου χϋσε, 
οίχτον, πάτερ οίχτρώς πριν έχπνεύστι

τά όεσρά τής όου.1είας της .ίϋσε, 
ε.ίευόέρας πνοάζ ν’ άναπνεύση...ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ—ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ...!

Αί ! μικρέ μου φίλε άναγνώστα, πρώτην φοράν γνώρι- 
ζόμεθα σήαερον καί οφείλω πρό παντός νά σοί δώσω μίαν 
καλήν συμβουλήν : « Ακούε πάντοτε τάς συμβουλάς τών 
γονέων σου· όχι μόνον δέν θά χάση; ποτέ, άλλά θά είσαι 
καί κερδισμένος τά; περισσοτέρας φοράς».

’Ιδού, ή μικρά ιστορία, τήν όποιαν θά σοί διηγηθώ σή
μερον θά σοί άποδείξη δτι πάντοτε καί παντού πρέπει νά 

αψιν σου τήν άνωτέρω συμβουλήν μου.
Καμμίαν ίσως φοράν, μικρέ μου άναγνώς-α, ή μήτηρ σου 

ή δ πατήρ σου, ή ή παιδαγωγός σου ή δ διδάσκαλός σου 
θά σέ ώδήγησε χάριν περιπάτου έκεΐ κάτωθεν τών στύλων 
τοϋ Ολυμπίου Διός, δπου είνε τό ποτάμι. Ναι! τό ποτά
μι τού Ίλισσού ή τή; Καλιρρόης, δπως τό λέγουν οί άπλοι 
άνθρωποι.Τάς περισσοτέρας φοράς δπου θά μετέβηςέκεϊ θά 
τό είδες ξηρόν, κατάξηρον, μέ χωρίς σταλαγματιά νερό, 
ήτοι X.£C|j.xppt*v  όπως τό ονομάζει ή Γεωγραφία σου. 
Αυτό τό ποτάμι μόνον έν καιρφ χειμώνο; έχει κάποτε νε- 
ρόν. Είς βροχεράς ήμερα; κατέρχεται παταγωδώς, κατρα
κυλά λίθους καί δένδρα καί παρασύρει είς τήν θάλασσαν 
τού Φαλήρου, οπού χύνεται, μέ τήν άρμητικήν φοράν 
του καί ζώα άκόμη.

Λοιπόν μίαν ήμέραν πολύ βροχεράν, όποΰ δ ούρανός ήτον 
δλόμαυρος άπό τά σύννεφα, ή άτμοσφαϊρα θολωμένη καί 
πληκτική, διότι έκεΐ ύψηλά πρός τόν 'Υμηττόν (Τοελλόν) 
ήκούοντο βρονταί καί έφαίνετο δτι έπιπτε βροχή πολύ 
τρομερά, ό μικρός έπταετής Θανάσης, τό μόνον παιδί 
τής κυρά—Χρήσταινας, καλό παιδί 'στα γράμματα, άλλά 
κακό παιδί 'στα παιγνίδια, μέ τρεις άλλους φίλους του 
μεγαλειτέρους άπό αύτόν έπαιζε μέσα είς τόν Ίλισσόν παρά 
κάτω ολίγον άπο τήν γέφυραν. Τό ποτάμι ούτε σταλαγ
ματιά νερό είχε.

Τό σπήτι τού μικρού Θανάση ήτο άπέναντι. Χίλιαις. 
φοραί; ή μητέρα του τόν είχε συμβουλεύσει νά μή παίζη

Ησαν ό Μιχαλάκης, ό Γεώργιος καί ό Δημητράκης.
Τόν Μιχαλάκην δ Δημητράκης τόν έθεώρει σχεδόν ώς 

άνώτερόν του' δέν τόν ήγάπα μόνον, άλλά καί τόν εσέβετο. 
Τόν δέ Γεώργιον τόν έπροστάτευε περισσότερον παρά 
άδελφόν του. Ποτέ πλέον δέν έζήτει νά δείξη τήν δύναμιν 
τών βραχιόνων του. Τό εκαμνεν δμως μέ δλην τήν εύχα- 
ρίστησιν, άν έβλεπε κανένα άδιάκοιτον δτι έζήτει νά 
πειράξη τόν μικρόν του φίλον.

Μιχαήλ I. Γαλανός.

Μ ή άδικης εντός τοϋ ναοϋ σου, 
τούρχων άσρα τραχύ ν’ άντηχή, 

το ζητεί ή άυχή τοϋ ,Ιαοΰ σου, 
εν άγνή χαι θερρή προσευχή.

Ναι, εύόόχησον, χύριε, ϊνα 
ό τής νίχης παιάν άντηχήσ-ρ

ο 6έ ήρως ίν τρόπαιου στήση 
εστερρίνον ρε όάφυας χαί χρϊνα.

Ανδρεας Δ. Νικολαραχ

στό ποτάμι. Αύτός όμως δέν τήν ήκουεν. Τήν ήμέραν ί— 
κείνην δέκα φοραίς τοΰ είχε φωνάξει, άλλ’ αύτός είχε 
άφοσιωθή έκεΐ μέ τά χαλίκια καί τούς συντρόφους του.

Έκεΐ δμω; πού έπαιζαν άμέριμνα, νά σου, μικρέ μου 
άναγνώστα, άρχίζει νά καταβαίνη τό ποτάμι. Είχε βρέξει 
έπάνω ψηλά στόν 'Υμηττό καί στήν άπό κάτω πεδιάδα 
καί δλο αύτό τό νερό έτρεχεν δρμητικόν μέσα εις τήν 
κοίτην τοϋ ποταμού. Έκεΐ πού πρό μιας ώρας δέν ήτο 
σταλαγματιά νερό,τώρα ποτάμι τριών ποδών ύψους κατρα
κύλα μέ βοήν καί παρέσυρε λίθους, δένδρα, μικρά ζώα, 
ξύλα, καλάθους καί πάν τό προστυχόν !

—- Αί ! παιδιά α α . . . φύγετε ε ε ... θά σάς πάρη τό 
ποτάμι! άκούεται ή φωνή γραίας καθημένης έκεΐ είς τήν 
δεξιάν όχθην.

Ό μικρός Θανάσης έστρεψε διά νά ίδη τήν φωνάζουσαν 
γραίαν, ένφ οί σύντροφοιτου πειό μεγαλείτεροι καί ταχύ 
τεροι άπ’ αύτόν τρέχουν, πηδούν έδώ, πηδούν έκεΐ και 
έπί τέλους άναβαίνουν είς τήν ρχθη'1· Άλλ’ δ μικρός 
Θανάσης πού νά τρέξη ; Τά έχασεν έκύτταζεν άπ’ έδώ 
κι’ άπ' έκεΐ σάν τρελλός. Τό ποτάμι πλέον τόν .έφθασεν. 
Δύο μέτρα μόνον μακράν του ήτο. Τρέχει πρός τά έμπρός. 
Τό ποτάμι τόν άκολουθεϊ άπ' όπίσω. Γυναίκες, παιδία, 
άνδρες είς τά; δχθας έβλεπον τόν μικρόν θανάσην μετ’ 
άπελπισμού. Δέν ειχεν άπό πού ν’άναβή. Ή δυστυχισμένη 

• ή μητέρά του έφώναζε—·άπ’ έδώ, παιδί μου, άπ’ έδώ»— 
άλλ’ δ μικρός Θανάσης ετρεχε καί δλο έτρεχεν.

— Ά ! τόν πήρε τό ποτάμι, ήκούσθη μία φωνή, καί ή 
μητέρα του πίπτει λιπόθυμος.

Τρέχουν δύο τρεις ευθύς νά σώσουν τόν Θανάση, δ 
όποιος έκυλίετο πλέον μέ τό νερό. Προσεπάθει νά σταθίί 
είς τούς πόδας του, άλλ' ήτο άδύνατον. Τέλος μετά 
πολύ μεγάλον κίνδυνον τόν σώζουν καί τόν φέρουν 
καταβεβρεγμένον καί άναίσθητον είς τήν μητέρα του.
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Πίπτει ασθενής έπί ένα μήνα, ύποφέρων τά πάνδεινα καί 
έγείρεται τέλος έκ τής κλίνης ισχνός, έξησθενημένος, 
ευλογών τό όνομα τοΰ θεού, διότι έσώθη. Όλας τάς ή
μέρας, κατά τάς όποιας ήτο ασθενής, ώρχίζετο εις τήν 
μητέρα του οτι δέν θά ξχναπαίξ/) εις τόν ποταμόν, χαί

τό έκαμε, διότι προσκληθείς μίαν ήμέραν έκεϊ όπως παίζη 
πάλιν μετ' άλλων φίλων του άπήντησεν :

— Όχι ! τό ώρκίσθην είς τό φιλί τής μητέρας μου 
νά μή παίζω πλέον εις τό ποτάμι !

Ν. Γ. Μιιεϊιακης.

Τό τέχνασμα τής Μαρίκας
(Λινγηρ.α δεά πολώ μ.εχρ<χ παεδέα)

Ή μικρά Μαρίκα, κόρη μόλις πέντε ετών, ήτο 
κλεισμένη μίαν ήμέραν μόνη εις τό δωμάτιον τής 
μαμάς της καί έκλαιεν απαρηγόρητα.

Άφ' οτου ήλθεν είς τόν κόσμον, δέν 
εΐχεν αίσθανθή άλλην λύπην 
παρά μόνον δταν έφαγεν ένας 
γάτος τό πουλάκι.της καί δταν 
άπέθανε τό σκυλλάκι της, 
τό όποιον ήγάπα παρά πο
λύ.

Είχε πατέρα καλόν, μη
τέρα πολύ άγαθήν, καί ένα 
αδελφόν μικρότερου άπό 
αυτήν, μέ τόν όποιον έπαι
ζε πάντοτε χωρίς νά μα- 
λώση ποτέ. Είχε τέλος 
παν δ,τι ήδύνατο νά κάμη 
μιαν μικράν κόρην ευτυχή.

Διατί λοιπόν έκλαιε ·, 
τί είχε ·, . .

Πρό ολίγων ημερών ή 
μαμά της, ή όποια τήν 
ήγάπα πολύ, δέν τήν έφί- 
λει πλέον, δέν τή έλεγε 
τόσα καλά λόγια, τά ό
ποια τή έλεγε μέχρι τοΰδε.

Ήτο ήναγκασμένη νά 
περιποιήται περισσότερον 
τόν αδελφόν τής Μαρίκας, 
ό όποϊος έτυχε τότε νά 
άσθενήση !

Τοΰτο ήτο όλη ή αιτία, 
διά τήν όποιαν έκλείσθη 
είς τό δωμάτιον τής μαμάς της χαί

“Ηθελε με τά κλάμματά της υά τήν άγαπήσωσι 
περισσότερον. Ή μαμά της κατά τό·» χρόνον αύτόν 

ήσχολεΐτο εις εργασίας τής οικίας, δτε 
αίφνης ήκουσε τήν Μαρίχαν νά χλαίη. 

>ς έπαθε δυστύ- 
ί τι έτρεζε πλησίον της, 
εΟεσεν είς τά γόνατά της 
και ήρχισε νά τή όμιλή, 
νά τήν θωπεύη, νά τήν 
φιλή, δεά νά μάθη τήν αι
τίαν τής λύπης της.

Ή Μαρίκα δέν άπήντα, 
άλλ’ούτε ειχέ τι νά είπη- 
έπαυσεν δμως νά 
άφοΰ κατώρθωσεν 
πεθύμει.

Ή μαμά -ης

I · · 1 '
Φοβηθεϊσα πολύ μήπω 

χηρά 
την r

χλαίη, 
δ,τι έ-

έκλαιεν.
"Εκλαιεν, έφώναζε, πρό πάντων διά νά τήν άκού- 

σωσιν βτι κλαίει. Ήθελε νά κάμη τήν μαμά της νά 
λυπηθή, νά φοδηθη.

άμέσως 
ένόησεν δτι τοΰτο ήτο τέ
χνασμα, δτι ήτο πονηριά 

'τής μ-.χράς Μαρίκας.
Πόσον κακόν πράγμα είνε νά 

λυπώμεν τούς γονείς μας !
Άλλ' ή Μαρίκα είχε καλήν καρδίαν καί πε

ρισσότερον ήσθάνθη αύτή τήν λύπην, τήν ό
ποιαν έπροζένησεν ε1ς τήν μαμά της, ή όποια 
τήν ήγάπα τόσον όσον ήγάπα καί τόν μικρό

τερου άδελοόντης. Διά τοΰτο άμέσως μετενόησε διά 
το σφάλμα της καί ύπεσχέθη νά μή τό έπαναλάβη 
ποτέ πλέον, ποτέ !

Πάντοτε ένεθυμεϊτο τάς συμβουλάς τής μαμάς της 
καί δέν έφοβεϊτο νά παραβή τήν υπόσχεσίν της .......

Όταν κάμνωμεν κακόν, δέν είμεθα άξιοι αγάπης.
Διά νά μάς άγαπώσι, δέν πρέπει νά προξενώμεν 

λύπην είς τούς γονείς μας, άλλά νά ύπακούωμεν 
είς αύτοάς, νά τούς σεβώμεθα καί νά κάμνωμεν πάν
τοτε δ,τι μάς συμβουλεύουν !

Ειρηκη Ε. Κανακακη.

Τ11Λ ΛΓΙΗ — ΤΗΝ ΑΪΤΗ

Τήν αυγή, τήν αυγή, 
Τσ'ι φωνάζει τό πουλί 
άπό τό μικρό χλουβάκι: 
Έλενάκι, Έλενάκι 
πώς πεινώ πολύ.

Τήν αυγή, τήν αυγή, 
τό άρνάχι προσκαλεϊ 
τό μικρό τό Έλενάκι 
νά τοΰ δώση χορταράκι 
καί νερό πολύ.

Τήν αυγή, τήν αυγή, 
γά6 φωνάζει τό σκυλί 
Έλενάκι, Έλενάκι, 
δός μου ένα χοκκαλάχι, 
Πώ; πεινώ πολύ !

Καί ευθύς τό Έλενάκι 
μέ χαρά πολλή 
δίδει χόρτα 'στό άρνάκι 
καναβοΰρι ’στό πουλάκι 
κρέας ’στό σκυλί. Ni-Cos

ΠΑΙΔΙΟΝ—ΤΤΦΑΟΣ-—ΡΑΒΔΟΣ
Εκ τών τριών ανωτέρω λέξεων νά συντεθή διήγημα μή ύπερβαϊνον τάς πεντήκοντα γραμμές.

Τά ύποβληθησόμενα είς τόν διαγωνισμόν διηγήματα πρέπει νά ήνε εύαναγνώστως γεγραμμένα, 
®1ς χωριστόν φύλλον χάρτου καί νά φέρωσι το αληθές όνομα, τόν τόπον 'χαί τήν ήλιχίαν τοΰ γράφοντος.

Είσί δεχτά τά οιηγήματα μέχρι τής 20ής Αύγουστου, καθόσον τά αποτελέσματα τοΰ διαγωνι
σμού θά δημοσιευθώσιν είς τό άμέσως επόμενον τεύχος τοΰ Σεπτεμβρίου.

Τό βραβευθησόμενον διήγημα θά δημοσιευθή- θά έπαινεθώσι δέ τά μετά τοΰτο άξια Ιδιαιτέρας μνείας.

Έκ τοΰ τερπνότατου παιγνιδιού τών σκιών, τοΰ όποιου 
δημοσιεύομεν καί είς τό παρόν τεΰχοςμτερα δύο σχήματα, 
θά μεταφέοω-
μεν τους μι
κρούς μας άνα- 
γνώστας, ώς έξ 
αρχής εϊπομεν, 
είς ίλλα σπου
δαιότερα θέμα
τα, τήν έξετα- 
σΐν τών όποιων 
άνεθεσαμεν είς 
ειδικόν συνερ
γάτην. Κατω- 
τέρωέν τερπνο-
τάτω διηγή-

ΣΖΚΖΙΠίΧΓ

ματι πραγματευόμεθα περί Σελήνης, τών διαφόρων φά- 
-σεων αυτής, περί έκλείψεως μερικής καί δλικής κλπ.

Έν τούτφ είνε καταφανής ή σχέσις τών διαφόρων θεμά
των τής Σελήνης πρός τό παιγνίδιον τών σκιών, τό όποιον 

διά τόν λόγον 
τοΰτον προε- 
τάζαμεν τοϋ 
κυρίου θέμα
τος. Εις τά ε
πόμενα τεύχη 
θέλομεν εξετά
σει κατά τόν 
αύτόν τρόπον 
καί άλλα σχε
τικά ζητήματα 
ωφελοΰντες αυ- 
τω καί τέρπον- 
τες άμα τούς

μικρούς μας άναγνώστας, πρός τούς όποιους βραδύτερον 
θέλομεν απευθύνει ερωτήσεις έπί τών θεμάτων τούτων.ΠΕΡΙ ΣΕΛΗΝΗΣ

Μίαν νύκτα τοΰ ’Ιουνίου, κατά τήν όποιαν ή Σελήνη 
έλαμπε πλησιφαής είς τόν ουρανόν, είς γέρων ώδήγει 
δύο μικράς άόελφάς, τήν 'Αγγελικήν καί τήν Κλεονίκην, 
εις μέρος άναπεπταμένον διά νά άπολαύσωσιν δσφ τό 
δυνατόν ευχαρίστως θεάματος τερπνοτάτου, τό όποιον 
αυτή ή φύσις τοϊς παρείχε.

— Επιθυμοΰμεν πολύ, αγαπητέ παππού, νά μάθωμεν 
πώς θά γίνη απόψε ή έκλειψις τής Σελήνης . . .

— Αλλά, παιδιά μου, δέν θά τό έννοήσητε τόσον 
ευκόλως, ό’σον τό ύποθέτετε, άν σάς τό εΐπω άμέσως μέ 
μίαν απάντησιν προηγουμένως πρέπει νά σάς εΐπω άλλα 
τινά περί τού σπουδαίου αύτοΰ θέματος καί έν γένει περί 
τής Σελήνης........

Τά παιδία δέν άντεϊπον, άλλά μετά μεγάλης προσοχής 
καί περιεργείας ήκουον τόν πάππον των, ό όποϊος έζηκο- 

-λούθησε τήν εύχάριστον διήγησίν του.
... Η Σελήνη, όπως τήν βλέπετε σήμερον προπάντων, εινε 
καί αυτή έν μέγα άστοον, τό όποιον λάμπει είς τόν ου
ρανόν τό φώς αυτής όμως δέν είνε ίδικόν της, άλλά το 
«αραλαμβάνει άπό τόν Ήλιον.

— Ήκουσα νά λέγουν δτι είνε δορυφόρος τής Γής.
— Μήπως κρατεί κανέν δόρυ ; . . . ήρώτησαν ταύτο- 

χρόνως αί δύο άδελοαί.

— "Οχι, βέβαια· τήν ονομάζουν ούτω, διότι είνε ήναγκα
σμένη νά γυρίζη πάντοτε τριγύρω τής γής, χωρίς νά φεύγνι 
ούτε βήμα άπό πλησίον της, απαράλλακτα όπως έκαμνον 
τόν παλαιόν καιρόν οί περικυκλοΰντες τούς βασιλείς άν
θρωποι, οί όποϊοι έπειδή έκράτουν καί δόρατα ώνομάζοντο 
δορυφόροι.

— Άλλά μάς είπατε οτι γυρίζει τριγύρω τής γής· ώστε 
θά εΐπή δτι κινείται ; είπεν ή ’Αγγελική.

— Μάλιστα, κινείται αύτή καθώς καί πολλά άλλα ου
ράνια σώματα.

— Είνε πολύ μακράν άπ’ έδώ ή Σελήνη, παππού;
— Είνε τόσον πολύ, ώστε άν φχντασθήτε δτι ρίπτει 

τις πρός αυτήν μίαν σφαίραν κανονιού, ή οποία νά τρέχη 
560 μέτρα είς ?ν δευτερόλεπτον, θά φθάσγ είς τήν Σελή
νην μετά οκτώ ήμέρας καί πέντε σχεδόν ώρας !. . .Άλλα 
άστρα άπέχουν πολύ περισσότερον φχντασθήτε δτι τό 
φώς τινών έξ αυτών χρειάζεται δώδεκα ολόκληρα χρόνια 
διά νά φθάσιρ έδώ κάτω ! !

— Διατί, παππού, ή Σελήνη, άλλοτε είνε μικρά καί 
άλλοτε μεγάλη, όπως είνε κατ’ αύτήν τήν στιγμήν ;

— Θά σάς τό εΐπω καί τοΰτο. Όπως γυρίζει ή σβούρα 
ποΰ παίζετε, όμοίως γυρίζει καί ή Σελήνη- στρέφει διά
φορα μέρη πρόν τόν Ηλιον, τά όποια φωτίζονται καί
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διάφορα πρός ήαάς- ένεκα τούτου γίνονται διάφορα σχή
ματα, τά όποϊα λέγονται φάσεις. Διά νά τό έννοήσητε 
καλλίτερον υποθέσατε 8τι έμπροσθεν ένός άνημμένου κη
ρίου έχετε Sv πορτοκάλιον. Τοϋτο δέν είνε δυνατόν , νά 
φωτίζηται ολόκληρον, άλλά μόνον κατά τό ημισυ μέρος 
(σχήμα Ιον), όπι
σθεν δέ αύτοϋ άφί- 
νει μίαν μαύρην 
ουράν, ώσάν χώ
νε, ή όποια είνε ή 
σκιά του. Άν ύπο-
θέσωμεν λοιπόν τώρα,δτι τό κηρίον αυτό εινε ό Ηλιος, τό 
δέ πορτοκάλιον ή Σελήνη καί ήμεϊς δτι εϊμεθα είς τό ση- 
μεϊον Γ', κατά τό σχ. (2ον) τό όποϊον σάς ζωγραφίζω διά 
νά τό άντιληφθήτε καλώς, τότε, άν ή Σελήνη ήνε είς τήν 
θέσιν Α, ένώταύτοχοόνως γυρίζει περί τήν γήν, έπειδή τό 
φώς τοΰ Ήλιου πίπτει άνωθεν, θά φωτισθή μόνον τό ή- 
μισυ πρός τό άνω μέρος αυτής, τό όποϊον δεν βλεπομεν, 
διότι είμεθα κάτωθεν αύτής· σάς είπον δμως δτι γυρίζει

Φ

οποτε 
θέβιν

πάντοτε και τριγύρω εις την 
γήν καί μόνη της ώσάν σβούρα, 
ώστε ολίγον κατ' ολίγον θά μάς 
δεικνύγι τό φωτισμένον αύτής 
μέρος καί μετ' όλίγας ημέρας 
θά έλθη είς τήν θέσιν Β, είς τήν 
όποιαν θά βλέπωμεν τό ήμισυ 
τοΰ φωτιζομένου ήμισφαιρίου, 
δηλαδή τό πρώτον τέταρτον τής 
Σελήνης, κατόπιν θά έλθη είς 
τήν θέσιν Γ, δπου ήμεϊς έν τή 
γή θά βλέπωμεν δλον τό φωτι- 
σμένον μέρος της καθώς απόψε, 
νον, έπειτα θά ελθγι είς τήν 

Γ,ν είς τήν πρώτην, κατά τήν 
οποίαν δέν έβλέπομεν τίποτε. Διά τόν γΰοον αυτόν, κατά 
τόν όποϊον λαμβάνει διαφόρους φάσεις άναλόγως τοΰ φω- 
τιζομένου μέρους, τό όποϊον στρεφει πρός ήμάς, δαπανά 
27 ημέρας περίπου.......

Ένφ έλεγε ταΰτα είς τάς μικράς του έγγονάς, αίφνης 
ό λαμπερός δίσκος τής Σελήνης ήρχιζε σιγά σιγά νά 
μαυρίζή καί μετ' όλίγα λεπτά τής ώρας έπεσκοτίσθη 
όλόκληρος.

— Ά I ειπον αί δύο μικραί άδελφαί μετ' έκπλήζεως 
παρατηρούσαι τήν Σελήνην αύτό πώς γίνεται, καλέ μας 
παπποΰ ; . . ■ διατί μαυρίζει τόσον ;

σχ.3

— Περί τούτου ήμην έτοιμος νά σας όριιλήσω τώρα, 
καί ευτυχώς θά έχητε έμπροσθεν σας τό παράδειγμα. 
Αύτό, μικραί μου, εινε ή εχλβίψες τής Σελήνης, ή όποια 
άλλοτε εινε μερική, όταν μόνον έν μέρος αυτής μαυρίζη, 
άλλοτε δέ ό.ϊική, δταν μαυρίζη ολόκληρος.

— Άλλά πώς μαυρίζει ;
— Σάς ειπον προηγουμένως διά τό πορτοκάλιον, ό'τε- 

άφίνει όπισθεν μίαν ουράν σκιεράν, δταν 
φωτίζηται άπό τό κηρίον. Την αυτήν σκιάν 
ρίπτει όπισθεν αύτής καί ή γή, δταν φωτι- 
ζηται άπό τόν φωτοβόλον Ήλιον "Αν τώρα 
ή σελήνη, ένώ γυρίζει περί τήν γην, διέλθ-ρ 
έκ τοΰ μέσου τής σκοτεινής αύτής ουράς 
ούτως ώστε ή γή, ή όποίαείνε μεγαλειτέρα 
τής Σελήνης, νά παρεμπέσγ όλόκληοος με
ταξύ αύτής καί τοΰ ήλιου (ώς είς τό 3 σχή

μα), έπειδή δέν θά δέχηται 
φώς άπό τόν Ήλιον, δέν θά 
φαίνηται καί είς ημάς, είς 
τήν γήν, διόλου, καί τότε ε- 
χομεν sxjfujrir όΛικήτ. Άν 
τώρα μόνον §ν μέρος της εί- 
σέλθγ είς τήν σκιάν τής γής, 
μόνον τοϋτο θά σκοτισθή καί
τότε εχομεν Hx.hnjrir μερική)·, (ώς είς τό 
4 σχήμα). Όταν έξελθγι ή Σελήνη έκ τής
σκιάς τής γής, έζακολουθεϊ πάλιν κανονι- 

κώς τήν τροχιάν της, δηλαδή τόν δρόμον 
της περί τήν γήν.

— Αύτά τά μαΰρα, τά όποϊα φαίνονται 
είς τήν Σελήνην, τί είνε παπποΰ; Υπάρχουν

σΖ· '' άρά γε άνθρωποι έκεϊ έπάνω ;
— Τά μαΰρα αύτά, μικραί μου, είνε όρη' 

όμως δέν είνε δυνατόν νά ζώσιν είς τήν Σελή-- 
νην' διότι δέν υπάρχει Sv πράγμα, άπαραίτητον είς τήν 
ζωήν, τό ύδωρ, έπειδή δέν ΰπάρχει καί άτμοσφαϊρα........

Αί μικραί δέν ειχον ένοήσει πότ ε έφθασαν είς τήν οι
κίαν των.

Τόσην εύχαρίστησιν ήσθάνθησαν άπό τήν διήγησιν τοΰ 
καλού των πάππου, ό όποιος ύπεσχέθη νά ταϊς διηγήται 
συχνά περί πολλών σπουδαίων συμβαινόντων είς τόν άπέ- 
ραντον αύτόν θόλον, τόν ούρανόν !

άνθρωποι

Γ........ (ΕχΛύβονλος). 

μητέρα του εις τάς εργασίας της, καί δίδων εις τά πα- 
λαιά έπιπλα σχήμα κομψόν. Οσον άφορά τήν καθαριό
τητα ή κυρία Βαντάελ έφρόντιζε πολύ περί αύτής χωρίς 
ποτέ νά αίσθάνηται κανένα κόπον.

Μετ’ όλίγας ημέρας ή αίθουσα τοΰ κάτω πατώματος 
έκοσμήθη άριστα μέ τάς κατσαρόλας καί τά διάφορα δο
χεία, τά όποϊα έφαίνοντο ώς νά ήσαν άπό χρυσόν ή άργυ
ρον, μέ τά λάμποντα έπιπλά της, μέ τά αρχαία καί ώ
ραϊα ανθοδοχεία της ήπλωμένα είς ?ν τραπέζιον, καί μέ 
τάς κοκκίνους πλίνθους τοΰ εδάφους, τάς όποιας ό Πέτρος 
έστρωσε, διότι δταν παρέλαβε τήν οικίαν, ευρεν αύτήν πε- 
παλαιωμένην καί άντί σανιδώματος είς τό δάπεδον έκά- 
στου δωματίου ήτο μόνον γή.

Η κυρία Βαντάελ έκπληκτος ήρώτα τόν Πέτρον της 
ποΰ έμαθε τήν νέαν αύτήν εργασίαν.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β’ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πλήρης επιτυχία έστεψε τόν καλλιτεχνικόν τούτον διαγωνισμόν. Άν καί ώρίσθη μικρά προθεσμία, 
κατά τήν όποιαν συνέπεσαν καί αί εξετάσεις τών πλείστων συνδρομητών, έλαβον μέρος είς τόν δια
γωνισμόν είκοσιτέσσαρες. Πολλοί δέν έτηρησαν τόν όρον τοΰ διαγωνισμού, κατά τόν όποιον έπρεπε νά 
γράψωσι τό αληθές όνομά των, άλλ’ έγραψαν έκ μετριοφροσύνης ίσως μόνον τό ψευδώνυμον, μέ τό 
όποιον είνε γνωστοί είς ήμας. Έπειδή καί ούτως έκπληροΰται ό σκοπός τοΰ διαγωνισμού, διά νά μή 
φανώμεν αύστηροί περί τήν τήρησιν τυπικών όρων, λαμβάνομεν 6π’ όψιν καί τά ύπό ψευδώνυμον σχέδια.

Ή επιτροπή έκρινεν ώς έξης τά ύποβ/.ηθέντα αύτή σχέδια κατά τάξεις έπιτυχίας.
to ύπό ι,·ενόώνι·μθν 'II 1 ί> .ΙΙαΐου, έξ 'Αθηνών, ώ<· irtiJw άμεμπτον,

Βον. Επαινούνται τό τού Ματθαίου 
Δ. Δ ο υ ζ ί ν α έκ Ναυπλίου, ώς έσχεοιασμένον έπι- 
τυχώς, άλλ" είς διπλάσιου μέγεθος, παρά τόν τρίτον 
όρον τοΰ διαγωνισμού καί τό τοΰ Σπυρ. Λ ε- 
γ ά κ η έξ Αθηνών, ώς σύμφωνον πρός τούς όρους 
τοΰ διαγωνισμού, άλλά παρουσιάζον άτελείας τινας.

Τf>ixzjv τά'Ξεν κατέχουν τά τών Ήλ Ραβανο- 
πούλου, Εύαγγ Εύαγγέλου, (τά όποια εκτός τών 
άτελειών, άς έχουν, έσχεδιάσθησαν και διά βαθέος 
σκιερού μολύβδου (crayon) κατά παράβασιν τοΰ β'. 
όρου), τό τής 'Ελένης Ξάνθου, άτελώς άλλ’ άρκετά 
καλαισθητικώς καί μετ’ έπιτηδειότητος είργασμένον, 
καί τά τής «Δρόσου τής Πρωίαςυ, Μικράς Άνθο- 
πώλιδος (Βάσως Α. Κοτσελοπούλου), ’Αμάραντου 
Άνθους, Εμμ. Φιντικακη έκ Πειραιώς, Γ. Εΰστρ.

• Έάν δέν είξευρέτις παρά μόνον τήν τέχνην, τήνδποίαν 
έμαθε» ! . . . άπεκρίθη ό Πέτρος μετ’ έπιχαρίτου ύπερη- 
φανείας.

Καί διά νά δείςη οτι ήτο έξησκημένος είς παντός εί
δους έργασίας κατεσκεύασε μέ σύρμα ®ν κιγκλίδωμα, διά 
τοϋ όποιου περιέφραξε μίαν γωνίαν τοΰ κήπου καί είς τό 
βάθος τοΰ περιφράγματος τούτου έκτισεν, ώς τέλειος τέκ- 
κτων, μικροσκοπικήν οικίαν τήν όποιαν έστέγασε μέ ά
χυρα καί έκόσμησε μέ πολυάριθμα ραβδία. Έκεϊ ή κυρίχ 
Βαντάελ έτοποθέτησε μετ' ολίγον τάς όρνιθας.

Αί καλαί οίκοδέσποιναι τοΰ χωρίου τήν ύπεδέχθησαν 
καλώς, όχι μόνον δι’ αύτήν, ή όποια ήτο χαρίεσσα, άλλ, 
άκόμη περισσότερον διά τήν πτωχήν μικράν, ή οποία τό
σον ένωρίς είχε χάσει τήν μητέρα της ! (Ακολουθεί)

(Mme J. Colomb) ειρηνη ε. κανακακη

Σάλτα καί Δ. Γ. Μιχαήλ έκ Σύρου καί Σιγα
λού Αίγιαλού έξ ’Αλεξάνδρειάς.

'Γετάρτην τάξιν κατέχουν τά τών Εμμ. Βλάχου 
έκ Θήρας, Κρότου Βροντής, 'Ανδρ. Άντωνοπούλου 
έκ Πατρών, (τοΰ όποιου τό σχέδιον είνε είς μέγεθος 
εκατονταπλάσιο ν’), Άγελάστου Πέτρας, 
Ίω. Ζ. Βελίγκογλου έκ Σμύρνης, (ό όποιος μετε- 
μόρφωσε τα πτηνά είς ..... καρχαρίας) καί Μιχ.
Ζησίμου έκ Κωνσταντινουπόλεως.

Τελευταία άμιλλώνται «ποιον νά μή βραβευθή» 
τά σχέδια τών I. Σάντη, Χαραυγής, Ε. Μιτσάκη, 
Δ. Πολυδωρίδου και τελευταΐον όλων εν μικρό σχέ
διον τής μικρούλας Ελεονόρας Γ. Λεκατσά, ή ό
ποια έζωγράφισεν άντί τοΰ σχεδίου ένα .... γατάκι!

Πάντα τά σχέδια είνε εκτεθειμένα έν τώ γραφείω.

ΠΕΤΡΟΣ
(ιδε προηγούμενον τεύχος)

Δέν έφοβεϊτο καθόλου νά κατοικήσή μακράν τοΰ 
Ναυστάθμου· είχε πόδας ισχυρούς καί έγνώριζεν 
δτι ό περίπατος είνε ωφέλιμος είς τήν ύγείαν. 
"Υπήγε κατ' εύθεϊαν είς τό προάστειον Κεραντρέχ, 
δπου πηγαίνουν καθ' έκάστην Κυριακήν οι κάτοικοι τής 
Λοριάν χάριν περιπάτου. Έκεϊ, ολίγον παράμερα, ευρεν 
δ,τι έζήτει, μικράν οικίαν μέ κήπον βλέποντα πρός τήν 
έξοχήν. Δέν ήτο μεγάλη· είχε δύο δωμάτια κάτω καί άλ
λα δύο έπάνω, ούδέ έκόστιζε πολύ. Ό Πέ-ρος τήν ένοικία- 
σεν άμέσως. Έχρειάζετο άρκετάς ώρας διά νά μεταφέργ 
έκ τοΰ πλοίου τά έπιπλα τής μητρός του. Οί ναΰται, τούς 
όποιους κατά τό ταξείδιον είχε βοηθήσει, μέ μεγάλην εύ-

χαρίστησιν τώ έδωσαν χεϊρα βοήθειας- καί τό αύτό εσπέ
ρας, τό χωρίον Κεραντρέχ ήρίθμει τρεις κατοίκους περισ
σότερον ή μάλλον τέσσαρας, διότι καί ή αίζ ένεκατεστάθη 
προσωρινώς υπό εν μικρόν ξύλινον έπιστέγασμα, έως δτου 
τή κτίσουν σταΰλον.Ούδέ έγένετο πλέον λόγος περί αύτής, 
διότι τώρα υπήρχε τόπος νά μέν-/)· έξηκολούθει νά τρεφη 
τήν Μαρίαν, καί ή Μαρία έξηκολούθει νά αγαπά αύτήν.

Οί ναΰται είναι πολυμήχανοι καί συνειθισμένοι νά κά- 
μνωσι παντός είδους εργασίας, άρκεϊ νά τοϊς παρουσίασή 
περίστασίς τις. Ό Πέτρος Βαντάελ έξέπληξε τήν μητέρα 
του μέ τήν έπιδεξιότητα,τήν όποιαν έδειξε» είς τήν έγκα- 
τάστασίν των, θέτων μίαν σανίδα έδώ, ένα γάντζον έκεϊ, 
έπινοών χίλια; εφευρέσεις διά νά εύκολύνγ τήν γραίαν

II Λ I A I 1< II Η X β
Ό μικρός Κώστας έπιστ έφων χπό το λου- 

-τρόν λέγει βί; τήν μα·*χ  του, «Μαμά έπιασα 
«ήμερον ένα μεγάλο ψάρι . . .

Καί ή μικρά Κχκιχ διακόπτουσα.
— Τό εΐοχ π ΰ τό έπωλοϋσαν χθες τό 

•βράδυ είς τήν αγοράν !
’Εστάλη ύπό «Ρα-τα-πλάν».

Ενώπιον τοΰ μικροϋ Τοτοΰ έγίνετο δμι- 
λία περί καταπληκτικής όμοιότητος δύο δι- 
Ίύμων.

Καί ό Τοτός μετά περιέργειας ;
— Μήπως εινε αδελφοί ;

’Εστάλη ύ ό "Φ.λομειδοΰς».

— Διατί κλαίεις Λέλα ; ήρώτα ή Μαμά 
τήν μικράν κόρην της, ή όποια έπέστρεφε 
κλαίουσα από τό Φάληρον, δπου έκαμε τό 
λουτρόν της.

— Μοϋ έπεσε μαμά μου τό οακτυλιδάκι 
μου εις τήν θάλασσαν καί δέν είμπόρεσα νά 
τό εΰρω, γιατί δέν έβλεπα μέσα εις τό νερό.

Καί δ μικρός Βχσιλάκης.
Καί δέν άναβες καϋμένη ένα κερί νά τό 

ζητήσης;

’Εστάλη ύπό «Μικράς χνθοπώλιδος»

*
• «

Μιαν βρο/εράν ημέραν ή Σταματίνχ 
έλεγεν είς τήν μικράν φίλην της Μαρίκαν. 

_— Ά'Ζ καϋμένη πόσον φοβούμαι μήπως 
κάμη πάλιν ό Θεός κατακλυσμόν!...

— Μά ό Θεός είπεν είς τόν Νώε, ότι δέν 
θά κάμη πλέον κατακλυσμόν.

— ’μπορεϊ νά τό έςέχασε ! 
'Εστάλη ύπό «Πέτρου Βαντάελ».

*
< *

Ό Μπαμπάς πρός τόν μικρόν Νϊκον κρα
τούντα είς τάς χεϊρας του μίαν έφημερίδχ:

— Σημερινή είνε αύτή ή έφημερΐς Νϊκο ;
— Όχι, μπαμπά, αυριανή !

'Εστάλη ύπό «Μικράς Δειλής».
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ΠΝΕΥΜΛΤΙΚΛΙ A X Κ Η X Ε I X

Ύ 1 Αί'νεγμ-α
Νήσος τής ’ Ελλάδος είμαι

Και εις τάς Σποράδας κείμαι.
Άν μέ αποκεφαλίσης

Βασιλέα 6’ άπαντήσης.
·■ ’Εστάλη ύπό «Παραδείσιου Πτηνού»

7*2  Αίνεγμ.»
Μία ειυ.’ άπ' τάς προθέσεις

θάβρης όμως αριθμόν.
Δέλτα έν έάν πρόσθεσης

κάτω από τόν λαιμόν.
’Εστάλη ύπό «Βόα τού Συσφιγχήρος»

Τ» Αςνιγμ,α
Νησί φίλη μου θα γίνω

όπως είμαι ά'ν βρεθώ 
καί νησί πάλιν θα γείνω

άν αποκεφαλισθώ.
’Εστάλη ύπό «Σωτηρ. Γεωργιάοου».
74 *Α«ροβΠόχητον

Ποιος συνδρομητής τοΰ «Παιδικού ΙΙερτο· 
δικού» βύνατοι μέ κάθε είδους μελάνην να 
γράψη γαλάζια γράμματα ;

'Εστάλη ύπό «Δ. Παπαδοπούλου ».

Tit Πρόβλημ,χ
Ποιος ό αριθμός τόν δποΐον έάν πολλαπλά- 

σιάσωμεν έπί 3 χαί είς τό γινόμενον προσθέ- 
σωμεν 9 τό δέ άθροισμα διχιρέσωμεν διά 3, 
εύρισχομεν άριθιαόν, ούτινος τά ψηφία θεωρού
μενα ώς άπ/αϊ μονάδες *αί  προστιθέμενα δί- 
δοιισιν αριθμόν, όιτις πολλαπλασιαζόμενος 
έπί 5 δίδει τόν ζητούμενο»;...

'Εστάλη υπό «Μπάμ-Μπούμ».
~3 «ϊ Έρωτή*ϊε ’.ς

Ποιος άνθρωπος επισκέπτεται όσους γνωρί
ζει «αί όσους δέν γνωρίζει ;

Ποιον ακρωτήριο» τής ' Ελλάδος τρώγομε» μέ 
όρεξι»;

Ποιαν μικράν πολιν τής ’Ελλάδος μεταχει
ρίζονται οι μάγειροι ;

Έστάλησα» ύπό «Εύαγγ. Ευαγγέλου»
ΤΤ Ερώτησες

Ποια πόλις τής Γαλλίας ει ε 1 -4- 2-J-3 ;
'Εστάλη ύπό «Μαοίκας Λοιδωρικιώτου».

7 W Λογοπαεγνεον
Ποια λέξις έλλη-ιχή έχει τό Μ;

Εστάλη ύπό «Κ. Πιτσάχη».

TS» Άχατ«νόητ·>ν
'Εκείνος δστις μέ κατασκευάζει οέν μέ 

θέλε-, 'Εκείνος δστις μέ θέλει δέν μέ γνωρί
ζει. Έκεϊνος δστις μέ φέρει είς τάς χεϊρας- 
του δέν μέ ^έρει δ ά τόν εαυτόν του. Εκεί
νος δστις μέ αγοράζει, μέ αγοράζει δΓ άλλ.ον. 
Τί είμαι ;

Εστάλη ύπό «Δρόσου τής Πρωίας».
£Μ> Έλλισϊοαύισ.φςονον

.ο. — . ε . ν — . ε . ου — .ου. — ■ ο . ει. -
— -1 . α — . οι .— . ο . οι . — . ει . ου

'Εστάλη ύπό «Ναυάρχου Μιαούλη».

Λύσεις ασκήσεων Ζ’ τεύχους
6!) Να-πυ-λέων — Ναπολέων.— 62) Ζά

κυνθο:—' Γάκυνθος.— 63) φήμι— φη«ί· — 
64) Φάρος—άφρός.— 65) τό άλας.— 66) 
Τό Δ. τού Νείλου ποταμού.— 67; τίμα τους, 
γονείς σου.— 68) Ζήτει πρώτον τό μικρόν· 
καί εΐτα τό μέγα — 69) Ή πόλις Αϊξ. — 
70) Μή πρότρεχε τω ή γλώσσα τής διανοΐας-

(Τα ονόματα τών λυτών δημοσιευθησονται 
εϊς τό επόμενον τεύχος I.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Μή λαίόντες είσέτι έξ όλων τών μερών τάς περί εξετάσεων εκθέ

σεις τώνάνταποκριτών ήμών, άρκούμεθα είς τήν αναγραφήν τών εν
τυπώσεων ήμών έκ τών εξετάσεων δημοτικών τινων Ιδίως σχολείων.

Άπεφύγομεν τήν έν ίδίω πχραρτήματι, ώς ύπεσχέθημεν, εκθε- 
σιν περί τούτων, ίνα μή έκ τών έπαίνων, ους θά έπεδαψιλεύομεν 
πρός τους άριστεύσχντας μαθητής, γίνωμεν αΰτοϊς πρόξενοι βλάβης 
ήθ-.κής, καθόσον οί έπαινοι πρός τούτους διά τήν έπιτέλεσιν τώ» κα
θηκόντων αυτών μάλλον βλάβην παρά ωφέλειαν ήθελον προξενήσει.

— Αί έξετάσεις πάντων τών έν Άθήναις δημοτικών σχολείων 
έγένοντο κατά τό σύνηθες πανηγυρικώτατα χαϊ έ·· συρροή κόσμου.

Έν τή Δ’ δημοτ. Σχολή τών άρρένων τή «ιευθυνομένη ύπό τής 
εύπαιδεύτου καί πεπειραμένης δεσποινίδες Παναγιώτας «εοδώρου, 
παρετηρήσαμεν ασυνήθη έπιτυχίαν διδασκαλίας τών άρρένων, ήτις 
δικαιολογεί πληρέστατα τούς ίσχυριζομένους ότι ή οιαμόρφωσις τοΰ 
ήθους τών άρρένων κατά τάς απαιτήσεις τής νέας μεθόδου έπιτυγχά- 
νεται θαυμασίως καί διά τής διά διδασκαλισσών γινομένης δι
δασκαλίας. Έκ τοΰ λόγου τής διευθύντριας μεταφέρομεν ενταύθα 
εν δικαιότατο» παράπονον πρός τούς γονείς, οϊτινες μόνον κατά 
τάς εξετάσεις σπεύδουσι, ν’ άντιληφθώσι τής προόδου τών τέχνων 
των ! καθ’ άπαντα δέ τόν επίλοιπο» χρόνον αφίνουσιν αύτά άνευ 
έπιβλέψεως καί συνεπώς άνευ ενθαρρύνσεως «αθιστώντες οΰτω 
δυσχερές και επίμοχθον τό έργον τής διοασκαλίσσης !

Έν τή Β' δημοτ. Σχολή τών θηλέων εφείλκυσε τήν γενικήν 
προσοχήν ή μετ' έπιβάλλοντος δσω καί έπιχαρίτου ήθους άφ’ ενός 
καί μετ' έμβριθείας μαρτυρούσης ικανότητα σπάνιάν καί πείραν 
άφ’ ετέρου διδασκαλία καί έξέτασις έ< τοϊς θρησκευτικούς μαθήμασι 
τής διευθύντριας δισποινίόος ’Ασπασίας Γρηγοράκη, ήν δέ» διστά
ζομε» »’ άποκαλέσωμεν «τό άγλάϊσμα τών Έλλι,νίδων δίδασκα- 
λισσών» ώ: έξετιμήθη αύταϊς λέξεσιν καί ύπό τής επιτροπής, δια 
τε τήν παιδαγωγικήν αυτής ικανότητα καί τήν έν βραχεί διαστή- 
ματι τόσα αγαθά άποτελέσματα άπενεγκοόσαν διδασκαλίαν αυτής

Έν τή Γ’ δημοτ. Σχολή τών θηλέων, μόλις ήδυνήθημεν ώς έκ 
τοΰ στενόχωρου τοΰ οικήματος ν' άκούσωμεν τής διευθύντριας 
δεσποινίδος Ελένης Γεωργίου, καί τής δεσποινίδος Βασιλικής 
Κορνίδου, συνεργάτιδος ήμών. Ή επιτυχία αμφοτιρων συνέτεινεν 
εις τήν έδραίωσιν τής γενικής εκτιμήσεως, ης απολαυουσι μέχρι 
τοΰδε διάτεο τήν ικανότητα αυτών και τό εύμέθοδον τής διδασκαλίας.

Διά τήν εσποινίόα Β. Κορνίδου, ήτις διακρίνεται μεταξύ τών 
έ.ταϋθα διδασκαλισσών, κρίνομεν περιττόν νά προσθέσωμέν τι πρός 
ένδειξι· τής παρά πάντων όμολογουμένης άξίας καί τής μετά ζήλου 
καί α ύ τ α παρνήσεως έκτελέσεω: τών καθηκόντων αυτής.

Αί έξετάσεις τοΰ εν Πειραιεϊ Α Δημοτ. Παρθεναγωγείου ού ή 

Διεύθυνσις ήν Ανατεθειμένη ύπό τοΰ γυμνασιάρχου Πειραιώς κ 
Παπαναστασίου εϊς τήν έπιμελεστάτην καί εύπαίδευτον διδασκά- 
λισσαν κυρ. Καλλιόπη» Χριστοδουλίδου, ήτις διέπρεψε χαϊ ώς 
διευθύντρια διαφόρων παρθεναγωγείων έν Κων)πόλει, έγένοντο μετά 
μεγίστης λαμπρότητες καί επιτυχίας. Αϊ πρόοδοι τών μαθητριών 
κατιδειξαν μεθ’ δπόσης φιλοπονίας είογάσθη άπαν τό προσωπικόν 
τοΰ Σχολείου χαί 'ιδίως ή λόγια διευθύντρια κ. Χριστοδουλίδου ε'ις - 
ήν οφείλεται δια τοΰτο δικαιότατος έπαινο: .

Καρποφόρος λίαν χατεδείχθη καί ή διδασκαλία ολοκλήρου του 
προσωπικού τού Β. Δημ. Παρθεναγωγείου Πειραιώς τοΰ διευθυ- 
νομένου ύπό τής εγνωσμένης άξίας διδασκάλίσσης κ 'Ασπασίας- 
Τ σ ι τ σί ν η. Αί εύστοχο· απαντήσεις τών μαθητριών εις άπαντα 
τά μαθήματα καί τό .εύμέθοδον τής διδασκαλίας έδραίωσαν πλειό- 
τερον τήν φήμην και έκτίμησι», ής άπολαύει ή έν λόγω διευθύν- - 
τρία έπαξίως.«ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΤΡΩΝ»

Τή άξιεπαίνω πρωτοβουλίμ τοΰ διευθυντοΰ τής άξιολόγου «Έφη- 
μερϊδος Πατρών» κ. Πρ. Παπαρρούπα ίδρύθη πρό υιχροΰ έ» Πά- 
τραις Βιβλιοθήκη. Πρός άποπερατωσι» όμως τοΰ χοινωφελε- ■ 
στάτου τούτου έργου, εύρισκομένου ήδη έν τώ σταδίω τής έκτελέ- 
σεως, απαιτείται ή συνδρομή παντός Έλληνος, οίαδήποτε καί άν ν> 
αϋτη, σμικροτάτη ή μεγάλη, χρηματική ή έ« βιβλίων χρησίμων" 
Τού Αναγκαιότατου τούτου καθιδρύματος έστερεϊτο μέχρι τοΰδε ή 
όευτέρα πόλις τοΰ Ελληνικού Βασιλείου έπί προφανέστατη ζημίφ 
τών γραμμάτων, άτινα διά τών βιβλίων, διά τής δι'αδόσεως 
τούτων έγένοντο κοινόν κτήμα απάντων καί συνεπώς έπί άνεκτι- 
μήτω ζημία ολοκλήρου τής κοινωνίας τών Πατρών.

Πρός έπιτέ/εσιν λοιπόν τοιούτου ά γ α θ ο ΰ'εργο» έλπίζομιν ότι- 
πάντες οί συνδρομηται ήμών θέλουσιν προσφέοει τό» οβολόν 
των είτε δΓ ήμών είτε άπ’ ευθείας πρός τήν Δ(εύθυ»σιν τής «Έ- 
φημερίδος Πατρών» εϊς Πάτρας.

Ιδιωτικόν έκπαιδευτήριον έν Πειραιεϊ, περιέχο»- 
Δημοτ. Σχολεΐον κατά τό νέον σύστημα μετά πλήρους Ελληνικού, 
δύο γυμνασιακών τάξεων καί Εμπορικής σχολής μέ πλήρη συλ
λογήν φυσικών, χημικών χαί γυμναστικών οργάνων, καί υέ άξιό- 
λογον προσωπικόν, ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ πεπειραμένου ίερομονάχου · 
κ.'Ησυχίου Παπαδοπούλου, άρχεται άπό τής Αης 7βρίου τών μαθη
μάτων του. Γνωρίζοντες τήν οεδ-.κιμασμένην ικανότητα τοΰ κ. 
Διευθυντοΰ καί τών λοιπών καθηγητών χαϊ διδασκάλων,μετά θάρρους 
προτρέπομεν πά*τας  τούς γονείς νά έγγράψωσιν έν αύτώ τά τέκνα των.


