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ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΨΕΎΔΟΣ
Έμπροσθεν μιας πτωχικής οικίας πολλοί συναθροισμέ

νοι παρετήοουν πτωχή» τινα γυναίκα διωκόμενη» έκ τής 
οικίας μετά τών τέκνων της· άλλ’ εις τάς φωνάς καί τούς 
ολοφυρμούς τής δυστυχούς γυναικος, κανείς δέν προσήρ- 
χετο βοηθός.

Ή ταλαίπωρος γυνή έκτος τής πτωχείας, ή όποια 
τί) ητο πρόξενος δλων αυτών τών δυστυχιών, ύπέφερεν 
καί άπό φοβεράν ασθένειαν, ένεκα τής όποιας δέν ήδύ
νατο νά έρνασθή, διά νά πορισθή τά πρός τό ζήν. Ητο 
έγκαταλελειμμένη ! Αί μικραί χρηματικαί βοήθειαι, τάς 
όποιας τή έδιδον όσο: έγνώριζον τήν δυστυχίαν της, δέν 
ησαν ϊκαναί νά τήν άνακουφίσωσιν. Έπί πολλάς ημέρας 
συνέβαινε νά στερήται καί τοϋ έπιουσίου άρτου. Τώρα δέ 
έδιώκετο καί έκ τής οικίας της τόσον σκληρώς*  έροίπτετο 
είς τήν οδόν μέ τά δύο δυστυχή μικρά τέκνα της <·>χοά, 
τρεμοντα καί κλαίοντα διά τόν διωγμόν αυτών !

Μεταξύ τών συναθροισμένων ήτο καί παιδίον τι, τό ό
ποιον παρετήρει μετά πόνου καί δακρύων τήν σπαραξικάο- 
διον αύτήν σκηνήν. Είχε σταλή παρά τοΰ πατρός του νά 
δώση είς ένα έμπορον 20 δραχμάς, τάς όποιας ώφειλεν καί 
ένω διήρχετο έκεϊθεν έστάθη έκ περιέργειας διά νά μάθη 
διατί έδίωκον έκ τής οικίας της τήν άσθενή έκείνην γυ
ναίκα.

Ό μικρός Μαρίνος,— οΰτως ώνομάζετο πό παιδίον 
—ήτο ευφυέστατος καί μέ πολύ γενναία αισθήματα.

’Ενώ παρετήρει μέ συντετριμμένην καρδίαν τήν δυστυχή 
γυναίκα ένεθυμήθη δτι έκράτει είκοσι δραχμάς. « Αν ή 
πτωχή αύτή γυνή είχε τάς είκοσι δραχμάς, δέν θά έ- 
κλαιε τώρα, θά έ'μενεν εί; τό δωμάτιόν της καί τά παι
δάκια της θά έπέστρεφον είς τήν κλίνην των πόσην χα
ράν θά είχε τότε ή δυστυχής !.... έσκέπτετο δ καλός Μα
ρίνος καί ήθέλησε πρός στιγμήν νά δώση τά χρήματα, τά 
ΰποϊα έσφιγγεν είς τήν χεϊρά του, άλλά ... πώς νά τά δώ
ση, ένώ έπρεπε νά τά ύπάγη είς τόν έμπορον; τί θά έ’λεγεν

* πατήρ του ; καί άν δέν είχε νά τώ δώση άλλα διά τόν 
έμπορον ; ....... ώ ! τότε θά τον έτιμώρει βέβαια αύστηρό-
τατα··

Είνε αληθές οτι ό πατήρ του τώ έλεγε νά ήνε έ- 
λεήμων καί άντί νά έξοδεύη τά χρήματά του είς παιγνί
δια, νά τά δίδη είς τούς πτωχούς· άλλά τά χρήματα έ- 
κεϊνα ήσαν ξένα. Έφαντάσθη αίφνης τήν μορφήν τοϋ πα
τρός του αύστηράν καί απειλητικήν καί φοβηθείς έκίνησε 
ν’ άναχωρήση. Δέν είχε κάμει δύο βήματα καί νέοι θρή
νοι τόν ήνάγκασαν νά έπιστρέψη. Είχον ήδη έκβάλλει έπί 
τής όδοϋ έκτος τής γυναικος καί τών τέκνων της καί δλα 
τά πτωχικά της έπιπλα καί σκεύη· είς τήν απελπιστικήν 
αύτήν στιγμήν ή δύστηνος μήτηρ άνελύθη εις δάκρυα 
σπαρακτικά.

Ό Μαρίνος μή δυνηθείς νά κοατηθή έπλησίασε καί 
αύτοστιγμεί, χωρίς νά γνωρίζη τί κάμνει, άλλ’ υπακούω*  
τυφλώς είς τήν φωνήν τής καρδίας του έτεινε τήν χεϊρά 
πρός τήν θρηνούσαν γυναίκα καί καταπόρφυρος έκ συστο
λής καί φόβου τή είπε «Νά, πτωχή μου, λάβε αύτά, σοΰ 
τά δανείζει ό πατήρ μου . . . τόν γνωρίζεις . . . ό κύριος 
λοχαγός . . » Ή γυνή, χωρίς νά σκεφθή, μόλις έλαβε τά 
χρήματα, έτρεξε πρός τόν έκτελεστήν τής διαταγής τοΰ 
ιδιοκτήτου τής οικίας . . .

Κατώρθωσε νά μείνη καί πάλιν είς τήν οικίαν καί ένθυ- 
μηθεϊσα εύθύ; τόν σωτήρά της έστρεψε ζητούσα αύτόν έν 
μέσφ τοΰ πλήθους διά τών οφθαλμών, άλλά δέν τόν είδε 
πλέον είχε φύγει. Έπέστρεψε καί ήρχισε νά μεταφέρη τά 
πράγματά της έντός τής οικίας. ‘11 δυστυχία της έμετριά- 
σθη’οί φόβοι της έξέλιπον θά έμενεν είς τό δωμάτιόν της, 
δέν θά διενυκτέρευεν είς τήν όδόν, ούδέ θά άπέθνησκε 
μετά τών τέκνων της έκ τοΰ ψύχους ή τής βροχής. ’Ητο 
ήδη εύτυχνς καί ηύλόγει τόν Θεάν, τύν κύριο» λοχαγόν 
καί τύν μικρόν υιόν του

Ό Μαρίνος έπέστρεψε τρέμω» είς τήν οικία» του. Πρό



2 ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 66 67 ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 3

πολλοΰ ό πατήρ του τόν έπερίμενε μετ’ άνησυχίας καί 
μόλις τόν είδε, τόν ήρώτησεν άν ένεχείοισεν άσφαλώ; τά 
χρήματα εις τόν έμπορον. Ό μικρός Μαρίνος ώχρίασεν 
ήθέλησε κάτι νά εΐπη, άλλ' αί λέξεις μή φθάνουσαι είς 
τά χείλη έσβύνοντο εις τό στόμα του. Παρετήρησε τόν 
πατέρα του δρθιον καί σοβαρόν ενώπιον του. Έκλονίσθη έκ 
φόβου καί έν αΛΙαΛ» μόλις άκουσθέν άφήκε νά τοΰ έκφύγη. 
~ΙΙτο τό στρωτόν του ψεΰδος !

Αί ήμέραι παρήρχοντο καί ό μικρός Μαρίνος, ό τόσον 
ζωηρός καί φίλος τών παιγνιδίων, είχε πολύ μεταβληθή- 
Πάντοτε ήτο κατηφής- είχε παυσει σχεδόν νά τρώγη- ό 
ύπνος του έταράσσετο συνεχώς άπό όνειρα, καί πολλάκις 
ό πατήρ του τόν συνέλαβε κλαίοντα. Έσκέπτετο τάς 
συνέπειας ! Δεν έγνώριζε πώς νά είπη είς τον πατέρα του 
τό συμβεβηκός εκείνης τής ημέρας. Τώρα έφοβεϊτο παρά 
πολύ καί κατηράτο εαυτού, διότι άπό τής πρώτη; στιγμής 
δέν είχε τό Θάρρος νά όμολογήση τήν αλήθειαν, καί έλεγε 
μετά παραπόνου καθ' εαυτόν. «"Αν είχα τουλάχιστον έδώ 
τά,ν καλήν μου μητέρα, Οά μέ βοηθούσε . . . θά ώμίλει 
διά τό λάθος μου είς τόν πατέρα-· άλλά κατά δυστυχίαν 
ή μήτηρ του ήτο μακράν- ήτον εί; τήν πρωτεύουσαν μέ 
τόν μεγαλείτερον αδελφόν τον. Δέν ήξευοε λοιπόν τί νά 
κάμη καί όσφ αί ήμέραι παρήρχοντο, τόσω ηΰξανεν ή 
στενοχώρια τοΰ Μαρίνου και ή ανησυχία τοΰ πατρός του 
διά τήν απότομον μεταβολήν τής ζωής τοΰ υίοϋ του, ό'τε 
έν Σάββατον έρχεται είς τή,ν οικίαν τοΰ κυρίου λοχαγού ό 
υπηρέτης τοΰ έμπορου ζητών τάς 20 δραχμάς. Ούτος άπο- 
ρήσας είπεν δτι τάς έπλήρωσεν αυθημερόν καί ένθυμηθείς 
δτι τάς έστειλε διά τοΰ Μαρίνου τόν έφώναξε νά είσέλθη.

Ό Μαρίνος ήνόησεν άμέσως τί τον ήθελεν ό πατήρ του- 
ένόμισεν δτι έφθασεν ή ώρα τής καταδίκης, άπεφάσισεν 
δμως νά έξομολογηθη τήν αλήθειαν- δέν ήθελεν εί; τό 
πρώτον ψεύδος νά ποοσθέση καί δεύτερον. ’Αρκετά ύπέ- 
φερε, καί μετά θάρρους μεγάλου εις τή*  έρώτησιν, ατί 
έκαμε; τά χρήματα;· άπήντησεν «τά έδωκα εις μίαν 
πτωχήν γυναίκα.»

Ό πατήρ του ύποθέσας οτι ό Μαρίνος τόν περιε-

ΠΡΟ ΤΗΣ
Ό.Ιόχρυσή μου Παναγιά, Παρθένα μου Μαρία, 
θ.ίιμμένο πά.Ιιν έρχομαι μέ χέρια σταυρωμένα, 
είς τήν χ.Ιωμήν εικόνα Σου, κα.ίή μου Παναγία, 
καί σ’ έζορκίζω δέσποινα νά ’σπ-Ιαγχνιστέ/ς κ’ εμένα.

"Εχω άδέ.ίφι Άρρωστο !.... πο.ίύ γϊαρειά 'στό στρώμα 
ποϋ μέ τον μαΰρον θάνατον άνέ.ίπιστα πα.ίεύει, 
καί νά τό ρίψη τό φτωχό σάν .Μ.Ιουδο 'στό χώμα 
ό χάρος ό άνεύσπ.Ιαγχνος παρθένά μου γυρεύει.

"Ω ! όχι, όχι, δέσποινα μή μέ άφήσι/ς μόνο 
νά υποφέρω τό φτωχό τοΰ χωρισμού τόν πόνο’ 
σε έζορκίζω 'στοΰ Χριστού τ’ ακάνθινο στεφάνι 
νά μην άφήσι/ς Παναγιά τόν Νίκον ν άποθάνη.

Είναι τ’ άδέ.Ιφι μου μικρό, χ.Ιωμή μου Παναγία 
δεν ζεύρει άπό ζενητε'ά, χαΐ μόνο πώς θά κάνη ;... 

γέλα, ώργίσθη καί ήτοιμάζετο νά τόν τιμωρήση διά 
τή,ν αυθάδειαν του, έν ω συγχρόνως δέν έπαυε νά 
τόν έρωτά ποια ήτον αύτή ή γυνή. Ό Μαρίνος ακίνητος 
καί συνεσταλμένος έπερίμενε νά παρέλθη ή οργή τού πα
τρός του διά νά έξηγηθη σαφώς. Έπερίμενε βαρείαν τή,ν 
τιμωρίαν, άλλά δέν έσυλλογίζετο ταύτην, ούδ' έλάμβανεν 
αύτήν ύπ’ δψιν απέναντι τών βασάνων τών παρελθουσών 
ήμερων. Ητο κατελυπημένος έκ τής στενοχώριας- ένόμι- 
ζεν δτι ο ουρανός Οά πέση έπ’ αυτού, δτε παρουσιάζεται 
έπί τή,ς Ούρας μία γυνή πτωχικά ένδεδυμένη καί λι
πόσαρκος, καί καθ' ήν στιγμήν ήρώτα δ κ. λοχαγός 
• ποία ήτον αύτή ή πτωχή· άπεκοίθη αυτή «έγώ, κύριέ 
μου, τή,ν οποίαν έδανείσατε τάς 20 δραχμάς, καί τάς ό
ποιας τώρα Σάς φέρω». Ό κ. λοχαγός έξεπλάγη έκ τής 
άπροσδοκήτου έμφανίσεω; τής γυναικος καί τών λόγων 
αύτής. 'Ολίγον όμως διήρκεσεν ή έκπληξίς του. Άμέσως 
ήνόησε τά συμβαίνοντα καί έμαθε λεπτομερώς τά δια- 
τρέξαντα. ΊΙ χήρα λαβούσα παρά τού έπισκόπου έκ συν
εισφορών χρηματικόν τι βοήθημα ήρχττο νά πληρώση τό 
χοέος της. Ήτο τιμία γυνή ! . . .

Δύο δάκρυα ώς δύω μαργαοϊται έρρευσαν έπί τών παρειών 
τού κ. λοχαγού, ό όποιος ένηγκαλίσθη παραφόρως τόν 
υιόν του καί έναποθέτων μακρόν φίλημα έπί τοϋ μετώπου 
του είπεν- «Εύγε, γενναίο μου παιδί, εύγε σου '. Εννοώ 
τά πάντα. Μοί έψεύσθης, δτι έδωσες τάς 20 δραχμάς ε’ις 
τόν έμπορον- σέ συγχωρώ- άρκετά ύπέφερες διά τούτο, 
άλλά είς τό έξής μή είπής πλέον ψεύδος καί ό πατήρ σου 
είς τά αίσθήματά σου άποβλέπων θά συγχωρά δ,τι ή 
μεγάλη καρδία σου ήθελε πράξει. · «Σύ δέ πτωχή άλλά 
τιμία γυνή, είπε στραφείς πρός αύτήν, κράτησε τά χρή
ματά σου, καί εΰχου είς τόν Θεόν διά τόν υίόν μου, τόν 
εύσπλαχνον Μαρίνον».

Ό Μαρίνος μή δυνάμενος νά κοατηθή έκ τών τόσων 
συγκινήσεων άνελύθη είς δάκρυα καί πεσών είς τά γόνατα 
ήσπάζετο τάς χείοας τού πατρός του. “Εκτοτε ούδέποτε 
έψεύσθη- Τούτο ήτο τό πρώτον, άλλά καί τελευταϊον του 
ψεύδος !

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ε. ΛΑΥΡΑΓΚΑΣ.

Τ^Λ" · δόσε του Παρθένα μου την πρώτη του υγεία 
κάμε χρυσή μου Παναγιά τόν Νίκον μου νά γειάν//

Είναι μικρός ό Νίκός μου, καί ό θάνατος μεγά. Ιος,
ό ένας είν’ αδύνατος και δυνατός ό ά.Ι.Ιος’
Ό Νϊκος έχει τό σταυρό τοϋ τέκνου σου στό χέρι 
ένω ό θάνατος κρατεί φαρμακερό μαχαίρι.
Ό χάρος με τήν δύναμιν ποϋ έγει τόν φοβίζει, 
ένω ό Νϊκος δέσποινα μόνον σ εσέ έ.Ιπΐζει

Αυνάμωσε τ’ άδέ.ίφι μου τόν χάρον νά νιχήση.
’Αχ ! κάμε Παναγία μου τόν Νίκον μου νά ζήση 
καί θά σοΰ φέρω δέσποινα ’στή χάρι σου στεφάνι 
Λαμπάδα σάν τ άδέ.Ιφι μου, καί .Ιάδι καί Λιβάνι’ 
Ναι, κάμε Παναγία μου τόν Νίκον μου νά ζήση 
κ' έδώ, έδώ ’στή χάρι σου θά ’.Ιθΐ/ νά προσκύνηση. Ni-Cos

ΗΛΘΕΝ Ο ΣΕΠΤΕΜ ΒΡΙΟΣ
( Λεάλογος)
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Πρόσωπα : ΚϊΐΣΤΑΚΙΙΣ ΚΑΙ ΝίΚΟΣ

Κωστάκη;. Διατί τόσον λυπημένος, Νϊκό μου ;
Νϊκος. Διότι ήλθεν ό Σεπτέμβριος, Κωστάκη μου.
Κ. Καί τί μέ τούτο ; Τί κάμνει ό καϋμένος ό Σεπτέμ

βριος, καί σού φέρει τόση*  λύπην ; Μήπως σέ λυπεί, διότι 
άρχίζει τό φθινόπωρον καί μαραίνονται τά δένδρα καί 
πίπτουν κίτρινα τά φύλλα των ;

Ν. Όχι δά.
Κ. Τί λοιπόν ; Μήπως διότι αρχίζουν τά σύννεφα 

σκεπάζουν μαύρα τόν ουρανόν, καισέ θαμβώνουν αί 
στραπαί, καί σέ τρομάζουν αί βρονταί ;

Ν. Ούτε.
Κ. Παράδοξον. Δέν θά εϋρω λοιπόν τήν αιτίαν τή; 

λύπης σου ;
Ν. Εΰρέ την.
Κ. Μά τί λοιπόν νά εϊπω ; Διατί αύτός ό ' 

τόσον πολύ νά σέ λυπήί ; Μήπως τότε λήγει 
συνάλλαγμά σου αύτόν τον μήνα καί συλλογίζεσαι 
δέν Οά έχης νά τό πληρώση;;

Ν. Τί είναι πάλιν αύτό τό συνάλλαγμα; Έγώ 
ξεύρω ούτε τί σημαίνει αύτή ήλέξις.

Κ. Τότε λοιπόν είπε μου σύ- διότι έγώ ποτέ δέν 
εύρω τί κακόν σού έκαμεν αύτός ό Σεπτέμβριος, καί μού 
σκυθρωπάζεις καί μού φαίνεσαι σάν συννεφωμένος τού 
Σεπτεμβρίου ουρανός.

Ν. Μά τόσον δέν καταλαμβάνεις ; Τί έπαθες ; Δεν 
σκέπτεσαι δτι ήλθεν ό Σεπτέμβριος καί άνοίγουν τά σχο
λεία, καί άρχίζουν τά μαθήματα ; Σήμερα μού είπεν ή 
μαμά, δτι αΰριον πρωί πρωί Οά ύπάγη νά μέ γράψη. Όχ ! 
αύτό τό σχολεϊον, πώς το βαρύνομαι ! Παλιν βιβλία, 
πάλιν μελέτη, παλιν προσοχή, πάλιν γραψίματα, πάλιν 
περιορισμοί, πάλιν σκοτούρες. Όχ_ ! αύτό τό σχολεϊον, 
πώς τό βαρύνομαι ! Θά άκούης πάλιν τόν διδάσκαλον. 
Πρόσεχε, Νίκο ! Μελέτα, Νίκο 1 Μή άτακτες, Νικο ! Θά 
πηγαίνω είς τό σπήτι- θά άκούης πάλιν τή*  μαμά, ένώ 
θά παίζω μέ τούς φίλους είς τήν αύλή*.  ΙΙαύσαι πλέον 
τό παιγνίδι, Νϊκο ! “Ελα νά γράψης, Νϊκο ! Έλα νά 
μελετήσγς, Νϊκο ! “Οχ! αύτή ή γραφή, αύτή ή μελέτη ! 
Είνε οί μεγαλείτεροί μου έχθοοί.

Κ. Τί λέγεις, Νϊκο!
Ν. "Αφησε με, σέ παρακαλώ - μή μέ διακόπτης, Κω

στάκη, διότι τόν έχω τόσην φούρκα αύτόν τόν Σεπτέμ
βριον, ώστε τόν έπνιγα, άν ήτο δυνατόν νά τόν έχω είς 
τά χέρια μου. Ό καϋμένος ό Αύγουστος ! ό καϋμένος ό 
Ιούλιος! τί καλοί μήνες ! πώς τούς άγαπώ ! Ούτε μελέ- 
ται, ούτε γραφαί, ούτε σχολεϊον, ούτε σκοτούρες. Φαγη- 
γητόν, παιγνίδι, .Φάληρον, λουτρά, ύπνος ζωή '· Ά, Κω
στάκη μου, είμαι νά σκάσω. Ήλθε*  ό Σεπτέμβριος ! Αΰ- 
ριον σχολείο*  ! Καί τί νά κάμω ! Δέν είμπορώ νά εϊπω 
οχι, ούτε κάν νά δείξω δυσαρέσκειαν διότι βλέπεις τή*  
μαμά άμέσως νά μέ έπιπλήττη, *ά  λυπήται, νά δακρύη, 
καί δέν θέλω νά τήν λυπώ τν,ν μαμάκα μου. Άλλά σύ, 
Κωστάκη, βλέπω δτι έχεις χαράν. Διατί;

Κ. Διότι καί έγώ θά υπάγω αΰριον είς τό σχολεϊον. 
Καί πόσον έγώ τό άγαπώ τό σχολεϊον ! Αΐ, Νϊκό μου, 
νά ήκουε; καί σύ δσα μού λέγει συχνά πυκνά καί ό μπα
μπά; μου καί ή μαμά μου διά τό σχολεϊον καί διά τή*  

μάθησιν, θά τό ήγάπα; καί σύ τό σχολεϊον, δπω; καί έγώ 
τό άγαπώ.

Ν. “Αχ ! πόσον, Κωστάκη μου, ήθελα καί έγώ νά τό 
άγαπώ τό σχολεϊον, όχι δι’ άλλο, οσον διότι θά ευχαρι
στείτο καί ή μαμά μου, πού συχνά παραπονεϊται -καί 
πολλάκις κλαίει καί μέ μαλώνει, διότι δέν άγαπώ τή*  
μάθησιν. Δέν μού λέγεις, παρακαλώ, τί σού λέγουν οί 
γονείς σου ;

Κ. Μάλιστα. Έγώ νά σέ έρωτώ, όπως μέ έρωτά ή 
μαμά μου, και σύ νά μού άποκρίνεσαι. Λοιπόν, Νϊκό μου, 
τό ε’.ξεύρεις δτι ή μάθησις είνε τό εύγενέστερον άπό ολα 
τά έργα ;

Ν. Πώς ;
Κ. Νά. 'Όλα τά παιδία τών αύτοκρατόρων, τών βα

σιλέων τών πρωθυπουργών, τών στρατηγών, τών ναυάρ
χων καί όλων τών μεγάλων καί τών εύγενών δέν κατα
γίνονται είς τήν μάθησιν, καί δέν προσπαθούν οσον εύγε- 
νέστεοοι είνε, τόσον περισσότερα γράμματα νά μάθουν ;

Ν.'Ναί!
Κ. Λοιπόν, άφοΰ ολα τών εύγενών τά παιδία καταγί

νονται είς τή,ν μάθησιν, ή μάθησις είνε τό εύγενέστερον 
έργον, καί πρέπει καί σύ νά άγαπάς πολύ τό σχολεϊον 
καί τή*  μάθησιν, άν θέλγς νά είσαι εύγενή;. "Επειτα 
αύτό τό έογον εινε καί τό συμφεοώτεοον.

Ν. Πώς ;
Κ. Χωρίς γράμματα σήμερα κανένας οεν μπορεϊ νά 

ζήση. Είτε έμπορος γείνης, είτε στρατιωτικός, είτε ναυ
τικός, είτε τεχνίτης, ό,τιδήποτε καί άν γείνης θέλεις 
γράμματα. Άνθρωπος άγράμματος ξύλον άπελέκητον. 
Καί άν ύποθέσωμεν δτι κάμνει τις καλά έν έργον, καί- 
γωρίς μάθησιν, διότι είνε φυσικά έξυπνος, άν δμως ή- 
ξευρε γράμματα, θά τό έκαμνε πολύ καλλίτερα. Έπειτα 
σήμερα δλοι είξεύοουν γράμματα, καί οί άγράμματοι 
γίνονται δούλοι τών γραμματισμένων.

Ν. Βέβαια.
Κ. "Επειτα, Νϊκό μου, ξεύρεις διατί άκόμη ή μάθησις 

είνε τό συμφερώτερον άπό όλα τά έργα ;
Ν. Διατί ;
Κ. Διά νά καταλάβης, είπε μου δ μαρμαράς τί κάμνει 

ώραϊα ;
Ν. Τά μάρμαρα, πού πελεκά..
Κ- Καί ό ζωγράφος ;
Ν. Τάς εικόνας, πού ζωγραφίζει.
Κ- Καί ό μάγειρος ;
Ν. Τά φαγητά, πού μαγειρεύει.
Κ. Καί δ ράπτη; ;
Ν. Τά ένδύματα, πού ράπτει.
Κ. Ό δέ μαθητή; ποιον στολίζει; ποιαν κάμνει ώραΐον^ 

δταν μανθάνη;
Ν. Τόν εαυτόν του, τή*  ψυχήν του.
Κ Βλέπεις λοιπόν δτι τό έργον τή; μαθήσεω; είνε τό 

συμφερώτερον άπό δλα τά έργα ; διότι εκείνοι πού έργά- 
ζονται τά άλλα έργα κάμνουν άλλο πράγμα καλόν καί. 
ώραΐον ένώ εκείνοι που μανθάνουν κάμνουν καλόν καί 
ώραΐον τόν ίδιον εαυτόν των.

Ν. Πραγματικώς.
Κ. Πρέπει λοιπόν νά τό άγαπώμεν τό σχολεϊον καί 

τά γράμματα, Νικό μου, και νά έργαζώμεθα διά τήν
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μάθησιν μέ πολλήν προθυμίαν εί δέ μή, θά μάς καται
σχύνουν άλλα παιδία τής ηλικίας μζς, ποϋ έογάζονται 
άλλα έργα.

Ν. Πώς ;
Κ. Δεν βλέπεις τούς ύπηοέτας τών παντοπωλείων μέ 

■πόσην προθυμίαν πωλοϋν σαρδέλας καί κρομμύδια ; Δέν 
βλέπεις είς τά ξυλουργεία, είς τά μαγειρεία, είς τά άλλα 
έργαστήρια, ακόμη καί είς τούς δρόμους δέν βλέπεις τούς 
λούστρους καί τά άλλα παιδία τής ήλικίας μας μέ πόσην 
προθυμίαν εργάζονται τό έργόν των ;

Ν. Καί τί μέ τοϋτο ;
Κ. Τί μέ τοϋτο ; Δέν εινε αίσχος μας, δέν είναι εν

τροπή μας τά άλλα παιδία τής ήλικίας μας νά έργάζων- 
ται μέ τόσην προθυμίαν τά ταπεινότερα έργα των, και 
τό έργον τοϋ μχθητοϋ, νά μή τό άγαπώμεν, νά μή άγα-

πώμεν τό σχολεϊον, καί να μή έργαζώμεθα ήμεϊς, ποϋ έ- 
χομεν τό ευγενέστερον καί συμφερώτερον έργον, τό εογον 
τής μαθήσεως μέ τήν πλέον δυνατήν προθυμίαν ; Τί λέ
γεις, Νϊκο, είς αυτά ;

Ν. Σέ ευχαριστώ, Κωστάκη μου, ποϋ μοϋ είπες τά 
χρυσά αύτά λόγια· ευχαριστώ καί τόν μπαμπά σου καί 
τήν μαμά σου, ποϋ σοϋ τά έμαθαν. Τώρα καταλαμβάνω 
καί έγώ δτι πρέπει νά αγαπώ τό σχολεϊον καί τήνμάθη- 
σιν, καί νά κάμω τόν Σεπτέμβριον τόν καλλίτερον μου φί
λον. Φύγε, λύπη ανόητος ! χαϊρε, ψυχή μου, διότι άπό 
αύριον θά αρχίσω πάλιν νά σέ στολίζω μέ τήν μάθησιν. 
Πόσον σέ αγαπώ τώρα, καλέ μου φίλε Κωστάκη! "Γγίαινε' 
καλή συνάντησις αόριον είς τό σχολεϊον.

Κ. Χαϊρε, Νϊκό μου . . .
Κ. Α. Διαλειςμας.

■

ΤΑ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΥ ΚΥΝΗΓΟΥ
Μίαν ημέραν ό κύρ-Γιώργης Παινεμένος, κτηνίατρος 

καί κυνηγός άριστος, άνεχώρησε πρωί ποωϊ διά νά έπι- 
σκεφθή είς μίαν εξοχικήν έπαυλιν ένα άσθενή ίππον, άφή- 
σας είς τήν οικίαν του τόν μικρόν Ίωχννην, υιόν του, ύπό 
τήν έπιτήρησιν τής μητρός του.

Εύρέβη έτοιμος εζω άπό τήν οικίαν

Ό ήρως τής ι
στορίας μας Ιω
άννης Παινεμένος, 
ηλικίας δεκαπέντε 
περίπου έτών, έδι- 
δεν άοκετάς έλπί- 
δας είς τούς γο
νείς του δτι θά 
γίνγ μίαν ημέραν 
καλός καί ωφέλι
μος, άν καί τώρα 
έγνώριζε περισσό
τερα παιγνίδια 
παρά κανόνας τής 
γραμματικής ή 
τής αριθμητικής.

Κατά τάς άρ
χάς Σεπτεμβρίου, 
πριν άνοίξν) άκό
μη τό σχολεΐον, 
δτε ό πατήρ του

τών καί δταν αύτός βγάλη κανένα λαγών ή πέρδικαν άπό 
τήν φωλεάν των, καταιβάζουν τό τουφέκι άπό τόν ώμον, 
σημαδεύουν καί .... μπάμ, μπούμ ! . . . . σκοτώνεται ό 
λαγώς, έπειτα τρέχει ό σκύλλος, τον λαμβάνει άπό τόν 
τράχηλον, τόν φέρει είς τόν κύριόν του καί ιδού : τί άλλο 
εύκολώτερον άπό τοϋτο ; I . . .

Μετά τήν άναχωρησιν τοϋ πατρός του δ μικρός Ιωάν
νης, ίλεύθερος άπό ένοχλητικάς διαταγάς, έξεκρέμασε τό 
τουφέκιον καί τήν σάκκαν, έφώναξε τόν Κέρβερον, ό όποϊος 
ήνόησεν άπό τήν προετοιμασίαν αύτήν ποϋ έμελλε νά ύ- 
πάγγ μέ τόν μικρόν του κύριον καί .... ίδέτε τον .... 
ενρέθη άμέσωσ έτοιμος έζω άπό τήν οικίαν.

Έβάδιζε μέ μεγάλην προσοχήν, καί ελαφρά ελαφρά, 
διά νά μή τόν άκούση κανείς λαγώς ή πέρδικα και τοϋ 

κάμνωνφύγη πριν τήν ϊδ·/|· δ σκύλλος έπήγαινεν εμπρός 
καί αυτός μέ χαράν τό καθήκον του.

« Ά ! τί ώραϊα ! έλεγεν δ μικρός Παινεμένος, 
νηγήσω άρκετήν ώραν, έπειτα θά επιστρέφω ήσυχα καί 
κανείς άπό τό σπήτι μου δέν θά παρατηρήση τήν άπουσίαν

θά κυ

εϊχεν αναχωρήσει, ώς εϊπομεν, δι’ εργασίαν του, διά τήν 
οποίαν θ’ άπησχολεϊτο σχεδόν ολόκληρον ήμέραν, δ μι
κρός ’Ιωάννης ήθέλησε νά περάσγ τήν ήμέραν του αύτήν 
μέ εύχαρίστησιν.

’Από τινων ήμερων έβλεπε μέ ζηλότυπον βλέμμα τό 
τουφέκιον τοΰ πατρός του κρεμασμένον είς τον τοίχον τής 
αιθούσης, πλησίον μεγάλης κρεμαστής σάκκας πλεκτής 
τοϋ κυνηγίου, είς τήν όποιαν ό πατήρ του έβαζεν οσα 
πτηνά ήθελε φονεύσει είς τό κυνήγιον καί έλεγε μέσα του 
• άχ ! άν είμποροϋσα καί έγώ νά υπάγω είς τά χωρά
φια μέ αύτήν τήν σάκκα κοεμασμένην είς τούς ώμους, μέ 
τό τουφέκι είς τό χέρι καί μέ τόν καλόν μου σκύλλον Κέρ
βερον έμπροσθεν μου, πόσους λαγούς καί περδικαις θά έ- 
σκότωνα! .... δέν είνε δά καί πολύ σπουδαϊον πράγμα 
νά σκοτώσγ κανείς κάνέν άπ αύτά. Ξεύρω πολύ καλά 
πώς κάμνο ιν οί άλλοι κυνηγοί- άκολουθοϋν τόν σκύλλόν

μου.»
Μέ τάς σκέψεις 

αύτάς άπομακρυν- 
θείς εις τι πλησιό
χωρου χωρίον είχε 
φθάσει εις ένα κή
πον μέ καλαμένια 
κάγκελα, δτε αί
φνης άκούει μικρόν 
θόρυβον έκ τοϋ μέ
σου δύω λαγάνων. 
• Αχ . . . τι εινε; 
τί βλέπει έκεϊ,έμ- 
προσθέν του, πρό 
τριών βημάτων;.. 
Δέν άπατάται, δ' 
χι· είνε ένα ζώον, 
κανελλί, μέ δύο 
μακουά αύτιά !... 
είνε ένας καλός 
λαγώς ! . . . »

Ή καρδία του 
ήρχισε νά κτυπά... γονατίζει... καί πυροβο.Ιεΐ

διά νά φονευθή από τον αδεςιον αυτόν

'Α ! κ.Ιέγτη ! χ.ΐέφτηηη !

στρατιώται φυλάττοντες το χωρίον μόλις ήκουσαν τάς 
φωνάς καί έμαθον τά γενόμενα παρά τής γραίας έτρεξαν 
καί συνέλαβον τόν μικρόν ταραξίαν, δτε είςήρχετο είς 
τήν πόλιν, δπου ήτο ή οικία τοϋ πατρός του.

Ό πτωχός Παινεμένος έ'μελλε νά πέραση έν θριάμβφ 
άπό δλους τούς δρόμους μέ τόν σκύλλον είς τούς ώμους, 
μέ τό τουφέκιόν του κάτωθεν τοϋ βραχίονας καί έν μέσω 
τών δύο στρατιωτών !

Όλοι οί κάτοικοι έξήρχοντο είς τάς θύρας τών οικιών 
των διά νά ί’δωσι τόν μικρόν Παινεμένου, είς τόν όποϊον 
έκαστος άπέδιδε καί μίαν κακήν πράξιν.

Αίφνης έ'μπροσθεν μιάς θύρας έφάνη καί ό πατήρ τοϋ 
μικροϋ Ίωάννου. Είς τήν θέαν τού πατρός του ό ’Ιωάν
νης έρρηξε κραυγήν τρόμου καί χαμηλώσας τό πρόσωπον 
έκ τής έντροπής έσταμάτησε τρέμων καί μή δυνάμενος 
νά προχωρήση. Ό πατήρ του πλησιάσας τούς στρατιώ- 
τας ήρώτησε τήν αιτίαν τής συλλήψεώς του καί χωρίς 
νά είπϊ) τίποτε είς τόν υιόν του, ό όποϊος κλαίων τώ έ- 
ζήτει συγχώρησιν διά τά σφάλματά του, τόν ώδ/,γησεν 
είς τήν φυλακήν τοϋ σχολείου του μετά τών στρατιωτών, 
οι δποϊοι άρκεσθέντες είς τήν τιμωρίαν, τήν οποίαν ό 
πατήρ έπέβαλεν είς τόν ϋίόν του έφυγον.

’Επί πολλάς ώρας ό μικρός ’Ιωάννης εμεινεν έν μέσφ 
τεσσάρων τοίχων. Π άπομόνωσις αύτή τώ έκαμε μέγα 

προτέραν 
είχε ποο-

γονατίζει άμέσως πλησίον τοϋ ξηροϋ καλαμώνος, λαμβά
νει στάσιν κανονικήν καί ήσυχον, σημαδεύει, πνροιοΑε·· 
και μέ τήν ιδέαν δτι άφήκε τό θΰμά του νεκρόν, πηδά 
είς τόν κήπον καί τρέχει μέ χαράν είς άναζήτησίν του.

Άλλά τί άτυχία ! . . Δέν ύπάοχει χαρά άνευ λύπης !
Τό κουνέλιον, τό όποϊον ένόμισεν ώς λαγωόν δέν έστάθη 

κυνηγόν.
Ό μικρός ’Ιω

άννης λησμονή- 
σας δτι εύρίσκετο 
είς ξένον κήπον 
έτρεχε δεξιά καί 
άριστερά καταπα- 
τών τά φυτά, διά 
νά εϋργι τό ζώον, 
τό όποϊον έφόνευ- 
σε. Καί πραγμα- 
τικώς έφόνευσεν 
έν ζώον άλλά 
άντί τοϋ λαγωοϋ, 
άντί τοϋ κουνε
λιού έφόνερσε τον 
καλόν του σκύλ
λον Κέρβερον, ό 
όποϊος μόλις είδε 
τό κουνέλιον είχε 
τρέξει νά τό συλ- 
λάβη ζών καί έ- 
φονεύθη, δ δυσ
τυχής !

Α ! κ.ίίφτη χ.Ιέρρτη η η !.. μοϋ έσκότωσες τά κουνέλια 
μου, μοϋ έχάλασες τά φυτά . . . τώρα θά ίδης . .» ακού
εται αίφνης φωνάζουσα καί μία κηπουρός γοοοϊοε, ή όποια 
άμα ήκουσε τον πυροβολισμόν έξήλθεν έντρομος άπό τον 
ξύλι νον έξώστην τής οικίας της καί μέ τάς τρεμούσας 
S-ϊράς της καί μέ δλην τήν δύναμιν τών πνευμόνων της 

οκίμαζε νά φοβήση τόν παράδοξον κυνηγόν.
Ό ήρως μας, ό μικρός Παινεμένος, εύρέθη είς πολύ 

στενόχωρον θέσιν· άνευρε τό θϋμά του, τόν Κέρβερον, αί- 
μορροοϋντα έκ τής πληγής, τήν οποίαν έδεσε προχείρως 
μέ τό μανδύλιόν του, όταν δέ ήκουσε καί τάς φωνάς 
τής γραίας, επήρε τον Κέρβερον είς τούς ωμούς τον καί 
έν τή απελπισία καί τω φόβω του μήπως συλληφθή έβα- 
λεν δλας τάς δυνάμεις είς τούς πόδας του καί έφευγεν ώς 
αστραπή διά τήν οικίαν του.

«Άχ ! τί έπαθα! τί έ'καμα είς τόν καϋμένον τόν Κέρ
βερον, είς τόν άγαπημένον σκύλλον τοϋ πατρός μου . . . 
καί τί νά κάμω τώρα ; . . άν μέ συλλάβουν ; . . · έλεγε 
κλαίων ό μικρός Παινεμένος δτε έπέστρεφε πολύ μεταμε- 
λημένος διά τό άνάρμοστον είς αύτόν κυνήγιον καί διά 
τήν παρακοήν πρός τόν πατέρα του.

Τά παθήματά του δμως δέν «τελείωσαν άκόμη. Δύο

καλόν. Ήδυνήθη νά σκεφθή έν άνέσει διά τήν 
του διαγωγήν, δι’ δλας τάς θλίψεις, τάς όποιας 
ξενήσει είς τούς 
γονείς του καί διά 
τό έλεεινόν μέλ
λον,τό όποϊον προ- 
παρεσκεύαζε διά 
τον εαυτόν του. 
Θλιβόμενος έκ τής 
έντροπής καί τής 
μεταμέλειας έφώ
ναξε τόν διδάσκα
λον,τω ήνοιξε τήν 
καρδίαν του και 
κλαίων διά τά 
σφάλματά του τώ 
ύπεσχέθη δτι θά 
προσπαθήση πάση 
δυνάμει νά γίν-ρ 
καλός μαθητής 
καί καλός υιός.

Έμαθον άπό
τόν διδάσκαλον, δ Επήρε τον Κέρβερον είς τονς ώμους ... 
όποϊος μοί διηγή-
θη τήν ιστορίαν αύτήν δτι δ μικρός Ιωάννης Παινεμένος 
δέν παρέβη μέχρι τοϋδε τήν ύπόσχεσίν του.

-Μοχ. . .

Ο ΪΕΠΤΕΜΒΡΙΟΪ

Ό Σεπτέμβριος καί πά.Ιι 
μέ γσρί παιδιά προ' ά.Ι.Ιει 
πέρνω τώρα το ρύβ.Ιίον 
χαί πηγαίνω ’γο σ^ο./ε/ον.

Ό Σεπτέμβριος καί πά.Ιι 
μέ χαρά παιδιά προβά.Ι.Ιει 
ή.ίθε τοϋ σγο.Ιεϊου ώρα 
τά παιγνίδια παύουν τώρα

Ό Σεπτέμβριος καί πά.Ιι 
μέ χαρά παιδχά προβά.Ι.Ιει 
καί αρχίζω μέ χαρά μου 
τά κα.Ιά μαβήματά μου.

Ό Σεπτέμβριος χαί πά.Ιι 
μέ χαρά παιδιά προί d.l.hL 
πέρνω πά.Ιι ν τό βιβ.Ιίον 
καί πηγαίνω ’στο σχο.Ιεϊον 

Ni-Cos
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έγένοντο έρείπια καί περί τάς 45 χιλιάδας άνθρώπων εΰί- 
ρον τόν θάνατον. Είς Καρακής, περίπου 30 ολόκλη
ροι πόλεις έξηφανίσθησαν έντελώς ! περί τάς 100 δέ χιλ. 
άνθρώπων άπέθανον ! Άλλά καί ή πατρίς μας έχει υπο
φέρει πολλά. Ένθυμεϊσθε, πιστεύω, τήν 3 'Απριλίου τοΰ 
1881, δτε έγένετο ό φοβερός σεισμός τής Χίου’ όλόκλη
ρον αυτής τό έδαφος έταρασσετο έπί πολλάς ήμέρας έκ 
διαλειμμάτων ύπό τών φοβερών δονήσεων τοΰ σεισμού, αί 
όποΐαι έξετείνοντο είς GO χιλιομέτρων άπόστασιν, τά δέ 
κύματα φερόμενα έπί τής πόλεως κατέστρεφον πήν τό 
προστυχόν ! ! ! ΊΙ Χίος έντελώς κατεστράφη, περί τάς 4 
δέ χιλ. άνθρωποι έτάφησαν ύπό τά έρείπια 1

— Άλλά, παποΰ, δέν προμαντεύεται ό σεισμός δπως 
τόσα άλλα φαινόμενα; είπον αί δύο άδελφαί.

— Μάλιστα, καί άν είξεύρετε άπό ποιους ήθέλατε γε

λάσει πολύ !
— Καί διατί ; . . .
— Διότι οί σεισμοί προμαντεύονται πρώτον άπό τούς 

επιστήμονας, οί όποϊοι παρατηροΰσιν ειδικά τινα όργανα 
καθώς τό βαρύμετρον, είς τό όποιον ό ύδράργυρος πρό τοΰ 
σεισαού κατέρχεται πολύ, άλλά προμαντεύονται καί άπό 

τά ζώα...
— Χά, χά, Ί&··· ί'(ί'>χ'ΐχ·ι αί δύο άδελφαί ! . .
— Μαλιστα άπό τά ζώα’ σας φαίνεται βεβαίως παρά- 

ξενον καί μ’ ολα ταύτα είνε άληθές. Άγνωστον τή άλη- 
θεία πόθεν τόν προαισθάνονται. Τοιαϋτα ζώα είνε οί 'ίπ
ποι, αί όρνιθες, οί κύνες, τά όποια πριν άρχίσγι ό σει
σμός φανερώνουν τήν ταραχήν των κατά διαφόρους τρό

πους ! . . .
— Άλλά παποΰ μας τήν αιτίαν τών σεισμών δέν μής 

είπατε ;— Καί περί αυτής θά σής ομιλήσω άμέσως καί τελειώ- 
νωμεν, άφοΰ έμάθατεδιά τών διαφόρων παραδειγμάτων τά 
όποια σής έφερα, τίνας ιδιότητας έχειό σεισμός! Οϊ σεισμοί, 
έγγοναί μου. προέοχονται ένεκα αερίων καί τών άτμών, 
οί όποϊοι είνε κεκλεισμένοι έντός τής γής. Αυτοί λοι
πόν ευρισκόμενοι είς διαφόρους οπάς καί σπήλαια, 
καί Θέλοντες ένεκα τής ύπαρχούσης έκεϊ Οερμότητος 
νά έξαπλωθώσιν είς αεγαλείτεοον τόπον, στενοχω- 
ρούνται καί ζητοΰσιν διέξοδον ένεκα τούτου διασχίζουν 
καί ταράσσουν τό έδαφος. Ό κλονισμός ούτος τοΰ έδά- 
φους είνε ό σεεσμ-ός. Γίνονται δέ οί κλονισμοί ούτοι άλ
λοτε μέν έκ τών κάτω πρός τά άνω, καθέτως, καί τότε ό 
σεισμός λέγεται βράστ^ς, δστις είναι καί πολύ κατα
στρεπτικός. άλλοτε δέ όριζοντίως καί τότε λέγεται κυμ.α- 
τοειΓ,ής -J- καί άλλοτε κυκλοτερώς. Ό κα
ταστρεπτικότατος δλων, δστις εΐναικαΐ λίαν σπάνιος είνε 
ότελευταϊος ό κυκλοτερής, ό όποιος όμοιαζειτόν ανεμο
στρόβιλον! Οί άνθρωποι είς τούς τόπους τών οποίων οί 
σεισμοί είναι συχνοί Οά ήσαν ασφαλέστεροι άν κατώκουν 
είς οικίας ξύλινα;, διότι αί ξύλινα·, είναι έλαστικαϊ καί 
δέν βλάπτονται πολύ ύπό τών δονήσεων τών σεισμών 

δπως αί λίθινοι.
Αί δύο άδελφαί καληνυκτήσασαι τόν πάπον των κατε- 

κλίθησαν σχεδόν έντρομοι έκ τών φοβερών έπεισοδίων, 
τά όποια ταϊ; άνέφερεν έν τή διηγήσει του.

Γ . . . Ευθύ δούλος

—Πρό ολίγων ημερών, παποΰ, ένώ περιεπατοΰμεν ήσθάν· 
θημεν ένα τρομερόν κλονισμόν ώστε ολίγον έλειψε νά πέ- 
σωμεν κάτω, ήκούσαμεν δέ ιχ λέγουν δλοι οί πλησίον 
μας οτι έγεινε ιΉσμοι: άλλ’ ήμεϊ; έπειδή δέν γνωρίζομεν 
πώς προήλθεν καί έμάθομεν προσέτι ύστερον οτι έπροξένησε 
μεγάλα; καταστροφής εις πολλά μέρη τής Πελοποννήσου, 
ότι κατεκρήμνισεν οικίας, ότι εις έν μέρος ήνοιξεν ή γή 
καί έφάνησαν φλόγες, καί πολλά άλλα τά όποια μάς έ
καμαν νά τρέμωμεν άπό τόν φόβον, διά τοΰτο έπιθυμοΰ- 
μεν πολύ, αγαπητέ παποΰ, νά μάς είπήτε τήν εσπέραν 
ταύτην όλίγας λέξεις καί περί αύτοΰ τοΰ φαινομένου.

— Αληθώς, άγαπηταί μοι 'Αγγελική καί Κλεονίκη. 
Μεγάλαι καί πολλαί είναι αί έκ τών σεισμών καταστρο- 
φαί’ πάντοτε σχεδόν τ' αποτελέσματα τών σεισμών είναι 
καταστροφχί ! διά τοΰτο καί ήμεϊ; έν ώρα σεισμού έπι- 
καλούμεθα τόν θεόν, διότι μόνον αύτός δύναται νά μας 
σώσγ). Ε'ις κανέν μέρος δέν δυνάμεθα νά κουβώμεν διά νά 
σωθώμεν άπό τόν σεισμόν. Παντού κίνδυνος ! Τά συνήθη 
αποτελέσματα είνε κατακρημνισμοί τών οικοδομών, σπα- 
νίως δμως ανοίγονται καί όπαί εις τό έδαφος, άλλοτε 
μεγάλαι καί άλλοτε μικραί, αί όποΐαι ή κλείουν άμέσως 
ή μένουσιν άνοικταί’ άλλοτε δέ πάλιν σπανιότατα σχεδόν 
συμβαίνει ώστε ν' άναφαίνωνται όρη ολόκληρα ή νήσοι, 
όπως συνέβη είς τήν Θήραν, ή βουνά ολόκληρα νά χαθούν 
έντελώς, ή έκεϊ δπου ήτο βουνόν ν' άναφανή λίμνη ! . . .

— Ώστε παντού κινδύνευε· τις άπό τόν σεισμόν ; ή- 
ρώτγ.σ εν αί δύο μικραί’ παντού οί σεισμοί είναι καταστρε

πτικοί ; . . .
— Κατά τά μέρη εις τά όποια συμβαίνουν υπάρχουν 

μέρη τής Ελλάδος καθώς ή Άμφισσα, τά Φιλιατρά, τό 
Αιγιον, ή Ζάκυνθος, αίΠάτραι, ή Κεφαλληνία, άτινα έβλά- 
βησαν μεγάλως· άλλά πρό πάντων έκεϊ-οι οί τόποι κατα
στρέφονται ύπό τών σεισμών, οσοι είνε πλησίον ηφαιστείων· 
καθώς καί οί παραθαλάσσιοι’ διότι έκεϊ ένεκα τής τρομε
ρής ταραχής, τήν όποιαν παθαίνει τό ύδωρ, ύψοΰνται 
παμμέγιστα καί πελώρια κύματα, τά όποια φερόμενα 
μετά μεγάλης μανίας καί ορμής έπί τής ξηρής κατα
στρέφουν παν δ,τι εύίωσιν έμπρός. Δύνασθε νά έννοήσητε 
πόσον μεγάλα είνε αύτά τά κύματα άφοΰ σάς εΐπω δτι 
όλόκληρον πλοϊον έξετίναξαν έκ τής θαλάσσης ε'ις άρκετήν 
άπόστασιν έπί τής ξηρής ε'ις τόπον κείμενον πλησίον 
ηφαιστείου, είς τόν όποϊον είχεσυμβή καταστρεπτικότα
τος σεισμός 'Ενθυμούμαι πολλούς τοιούτους καταστρε
πτικούς σεισμούς !.

— Μά συνέβησαν αυτοί παποΰ ; ! ήρώτησαν έντρομοι 
ή Κλεονίκη καί ή 'Αγγελική ! . . .

— Βεβαιότατα καί κατεστράφησαν μάλιστα πολλαί 
χιλιάδες άνθρωπων. Αύτοϊ δμως οί σεισμοί δέν συνέβη
σαν εις τά μέρη τά ίδικά μας, άλλ' εις άλλα κράτη. Είς 
τήν Λισβώνα τής Πορτογαλίας τώ 1755 ή θάλασσα έκ 
τού σεισμού έσηκόθη 40 πόδας υψηλά καί είτορμήσασα 
είς τήν πόλιν σχεδόν τήν έσάρωσε ! τίποτε δέν άφήκεν 
άνέπαφον ! 75,000 χιλ. άνθρώπων κατεστράφησαν ! Άλ
λοτε πάλιν είς τήν Περουίαν τώ 1868 ή διάρκεια τού 
σεισμού ήτο μεγίστη’ συνεχώς έπί ώρας ολοκλήρους τό 
έδαφος έσείετο, δπως ή λέμβος έντός τής θαλάσσης ! Τε
λεία κατκστροφή έπήλθε ! ολόκληρα·. πόλεις καί χωρία

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Γ’ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Είς τόν τρίτον διαγωνισμόν ύπεβλήθησαν έν δλφ διηγήματα, έξ ών βραβεύεται τό τοΰ έν Σύρω συνδρομη-
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ΠΑΙΔΙΟΝ—ΤΤΦΛΟΣ—ΡΑΒΔΟΣ

Μίαν φοράν ύπήρχεν εϊς γέρων, ό όποιος ήτο 
ααλής οικογένειας, άλλά τυφλωθείς κατόπιν και 
δυστυχήσας κατήντησε νά γείνη επαίτης. ’Οταν 
■περιεπάτει ώδηγεΐτο υπό ράβδου, τήν οποίαν προέ- 
τεινε και έπί τής όποιας έστηρίζετο.

Μίαν ήμέραν κακά τινα παιδία τώ άφήρπασαν 
αύτήν ό δυστυχής γέρων Οά έμενεν είς τήν οδόν, 
έάν κατά καλήν τύχην δέν τόν έβλεπε παιδίον τι, 
τό όποϊον έπήγαινεν εις τό σχολεϊον καί το όποϊον 
τόν έλυπήθη, τόν έπλησίασε καί τόν ώδήγησεν είς 
τήν οικίαν του.

Κατά τό διάστημα όμως τοΰτο παρήλΟεν ή ώρα 
τοΰ μαθήματος, δτε δέ έπήγεν είς τό σχολεϊον τόν 
ήρώτησεν ό διδάσκαλος ποΰ ήτο· έπειδή όμως δέν 
έτόλμα νά όμολογήση το καλόν, τό όποϊον έπρα-

ΠΕΤΡΟΣ
(ΐοε προηγούμενων τεϋ/ο;)

ΌΙ Βρεττανοί είναι ευσυνείδητοι καί δέν ζητούν πώς νά 
άπατήσωσι τούς ξένους· έπώλησαν εις αυτήν ένα άλέκ- 
τορα, καί μερικά; όρνιθας, δσω ήξιζον, χωρίς κανέν σχε
δόν κέρδος· έπίσης καί τά σπέρματα, καί φυτά τών λαχα
νικών διά τόν κήπον, καθώς καί ένα χοιρίδιον, τό όποιον 
ένεκατέστησε ύπό έν στέγασμα, τό όποιον κατεσκεύασεν 
ό Πέτρος πλησίον τοΰ όρνιθώνος. Οσον άφορά τήν αίγα 
είχε καί αύτή τήν οικίαν της’ ό κήπος έκαλλιεογήθη 
καί έφυτεύθη, καί έντός ολίγου χρονικού διαστήματος ή 
κυρία Βαντάελ ήτο τόσω εύτυχής είς Κεραντρέχ οσω ου
δέποτε ήτον είς Δυβέκην. Δέν λέγομεν οτι ή Δυβέκη δέν 
ήτο ώραϊος τόπος· τά πεοίχωοα καί έκεϊ ήσαν πολύ 
καλλίτερον καλλιεργημένα άπό τά περίχωρα τή; Βρετ- 
τανίας ούτε δάκτυλος γής ήτο άκαλλιέργητος’ ούτε ά- 
φινον όπως οί Φλαμανδοί, ν' αύξάνωσιν οί θάμνοι καί 
οί σκήνοι είς οίανδήποτε θέσιν ήθελον «ύρεθή, ούτε 
έκαμνον προχώματα καί χάνδακας πέριξ τών άγοών των 
δλα ταύτα βεβαίως κατελάμβανον τόπον τινα,δ όποιος δέν 
άπέφεοε κανέν εισόδημα. Άλλ' ήτο πολύ εΰχάριστον δΓ ένα 
πτωχόν καί μή εχοντα λειβαδιον ίδικόν του, νά δύνα
ται νά βόσκγι τά ζώα του είς γαίας μή άνηκούσας είς κα
νένα, χωρίς νά φοβηθή μήπως πληρώση κανέν ποόστιμον, 
ή μήπως καταγγελθή. 'Εκτός τούτου ό ούρανός ήτο καθα
ρότερος είς Βρεττανίχν παρά είς Φλανδριαν καί τό κλίμα 
ώραιότερον.

Βεβαίως ή Βοεττανία είχε πολλά κκλά, ώστε ή κυρία 
Βα ντάελ ήτο ευτυχής.

Άπό τής πρωίας έπήγαινε και ήρχετο έκ τής οικίας 
είς τόν κήπον, έκ τοΰ σταύλου είς τόν ορνιθώνα’ ώμίλει 
μετά τών ζωων της, τά περιεποιεϊτο, τά έκαθάριζ-, τοϊς 

ξεν έτιμωρήθη άπό τόν διδάσκαλον, ό όποϊος ευρών 
καθ' οδόν καί τόν πατέρα του τώ έκαμε γνωστήν 
τήν απουσίαν του έκ τοΰ σχολείου.

Ό πατήρ έπιστρέψας είς τήν οικίαν ήρώτα τόν 
υιόν του, ό όποϊος διά νά άποφύγη τάς επιπλήξεις 
τοΰ πατρός του τώ είπεν πώδήγησα είς τό σπήτι 
τοΰ ένα τυφλόν επαίτην, τοΰ οποίου ειχον άρπάσει 
τήν ράβδον κακά τινα παιδία ...» Ό πατήρ του 
τότε συγκινηθείς είπεν «εύγε, υιέ μου, είσαι πολύ 
φιλάνθρωπος καί όταν κάμνης άλλοτε καλόν τι νά 
μή φοβήσαι νά τό όμολογήσης» καί τόν έναγκαλί- 
σθη.

Ό δέ υιός συνεκινήθη μέχρι δακρύων.
Γεώργιο-; Εϊςτρ. Σαλτας.

Ες ' Ερμουτϊλκος (η πχρχϊείσιον πτηνόν) ετών II.

έδιδε τροφήν· έσκάλιζεν,έπότιζεν, άφήρει τάς κάμπιας άπό 
τά δένδρα, παρηκολούθει τάς προόδους τών κυψελών καί 
τών λαχανικών της, έκαμνε τάς έργασίας τής οικίας μέ 
άπερίγραπτον καθαριότητα καί όταν δέν είχε πλέον νά 
φροντίση διά τίποτε έδενε σχοινίον είς τόν λαιμόν τής 
Μπικέτας (ήτο τό όνομα τής αίγός της), έφώναζε τόν 
Κετέρ, έλάμβανεν είς τάς άγκάλας της τήν μικράν Μα
ρίαν καί άπήρχετο είς τήν εξοχήν.

Έβάδιζε σιγά σιγά τά μονοπάτια, οπού ή Μπικέτα 
έτρωγε δροσερά χόρτα, τά όποια ήσαν άφθονα έπί τών 
λοφίσκων οπού έφαίνοντο ανθισμένα τά ΐα καί τά ήράν- 
θεμα- δσάκις έκουραζετο έκάθητο είς τήν χλόην καί παρε- 
δίδετο εις μυρίας σκέψεις ευχάριστους’ ήκολούθει διά 
τών οφθαλμών τά πολυάσχολα μικρά πτηνά, τά οποία 
διήρχοντο ταχέως άνωθεν τής κεφαλή; της φέροντα μακρόν 
ξυλάριον άχύρου ή ολίγα μαλλία έκ τών ζώων είργαζοντο 
είς τάς φωλεάς των, καί ή Κυρία Βαντάελ δέν έτόλμα 
νά πραφέργι λέξιν φοβουμένη μήπως τά τρομάξη καί 
ταράξη τήν έργασίαν των. Καί δταν ή Μαρία, ή όποια 
ήοχιζε νά παρατηρώ μετά προσοχής τά έν τώ έξωτερικφ 
κόσμω, είχε παρατηρήσει καλώς τά πτηνά καί τά άνθη, 
τήν Μπικέταν καί τόν κυανοΰν ουρανόν, καί έπί τέλους 
άπεκοιμάτο, ή κυρία Βαντάελ ήρχιζε τότε τήν έρ
γασίαν της. Έπεθύμει ώστε ή Μαρία τό Ιίάσχα νά 
φορέση φορεματάκι’ ήθελε λοιπόν τότε καί μικρά καλτσά- 
κια· διά τούτο ή κυρία Βαντάελ έπλεκεν άνευ διακοπής.

Πόσον ή Μαρία θά ήτο χαρίεσσα μέ μίαν κεντημένην 
σκουφίτσαν, μέ λευκόν φόρεμα, μέ τά ώραϊα της ποδαρά- 
κια έλεύθερα πλέον άπό τά σπάργανα, έσκεπασμένα δέ 
τότε μέ μάλλινα καλτσάκια καί μέ λευκά ύποδηματάκια !

(Mme J. Colomb) Ειρηνη Ε. Καμακακη.
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Ι<· Γιάννη, ίιχ-ί τά ψάριχ είναι εί; τήν 
θάλασσανχαί όχι εί; τήν ζηράν;
Γ. Διά νά π-.νουν τό νερό όταν βοε/τ, νά μη 
γέμιση ή θάλασσα χχ μα; πνί-η.

’Εστάλη ΰιτο I. Αθ. Θιοφιλοπούλου.
* *

'Η Μικρά ΙΙόπη έ-ελθοΰσχ μετά τοΰ ί- 
δελφοΰ της εΐ; περίπατον ήργησε νά έπ·.- 
στρέψη. Το έσπέρας τέ»ος έπέστρεψε κρα
τούσα είς τά; χεϊρα; της έν άνθος Ήλιου. 
Ή μήτηρ της θυμωθείσα διά τήν βραδύτητα 
τήν ήοώτησε.

— Διατί Μχρίκχ ήργησε;;

II I I Λ I Κ II Μ -X. St
Καί ή ευφυής Μτρίχα :
— Μά πώς ήσγησα μαμά μου, άφοΰ ήλθα 

μ έ τον Ήλιον;’...
’Εστάλη ύπό Ν. Δάμτσα.

(Πολύ ευφυή; αύτή ή_Μαρί«α!)
♦ ·
•

— Έάν θέ>η; νά είσαι καλός μοθητή; 
Δημητράκη, έλεγεν εί; μικρόν μαθητήν ό 
διδάσκαλο;, πρέπει νά έ/.ης όλα τά βιβλία 
σου, τά τετράδιά σου και προσοχήν εις τό 
μάδημά.

Καί ό μικρός Δημητράκης.
— Μά δάσκαλε βιβλία καί τετράδια εύρηκα 

εις τόν βιβλιοπώλην, προσοχήν όμως δέν 
εύρηκα' ποΰ τήν πωλοϋν αύτήν ;

■ 'Εστάλη ύπό Μπάμ Μπουμ,.
* ·

* ·
— Αύτά ποϋ σοΰ λέγω Κώστα νά τά 

γράψής είς τό νεφάλι οου, ελεγεν ό διδά
σκαλος εί; τόν μικρόν Κώσταν.

— Μάλιστα, Δάσκαλε.
Μετά τήν άναχό-ρησιν τοΰ διδασκάλου 

ό μικρό; Ιωάννης παρατηρών εις τό μέτω- 
πον του αδελφού του Κώστα τώ λέγει'

— Διατι Κώστα δέν έγραψες είς τό κε
φάλι σου έκεϊνο ποΰ σοΰ είπεν ό Δάσκαλος 

’Εστάλη ύπό Φεράσπιδο; Στρατιώτου.

II Μ2ΓΑΙΛΓΙ ΚΑΙ Α X Bi SI X Ε I X
β 1. Αίνιγμα.

Δύο αριθμούς άν θέση; 
ρήμα έν b' ίποτείέογ^.

Έστάλγ. ύπό Βόα τοΰ Συσφιγκτήρας.

Hit. Αίνιγμα.
Είς θάλασσαν ακύμαντου 

πρέπει νά μέ ζητήσης . 
άν λείψουν δύο γράμματα 

τετράπουν θ' άπαντήσης^. . .
'Εστάλη ύπό Φρειδ. 1'. Φόρτη.

»:». Αίνιγμα.
"Οπω; είμαι άν μ’ άφήσης 

έρπετόν θά άπαντήσης, 
πλήν τερπνόν τι θά προκύψη 

άν ή κεφαλή μου λειψή.
'Εστάλη έκ Μεσδανίου ύπό «Λυγγ'ος»

r*-l.  Αίνιγμα.
Μέ τό Π θά είμαι νήσος 
μέ τό Φ φωτίζω πλοία 
μέ τό Θ μέ έχει; ίσως 
μέ τό X ψυχάς στερώ.

’Εστάλη ύπό Δ. Α. Διάγγελη.

Ηϊ». Αίνιγμα.
Γράμμα είναι τό πρώτον μου 

γράμμα τό δεύτερόν μου 
τόν άνθρωπον εις τήν ζωήν 

κρατεί τό σύνολόν μου.
Εστάλη ύπό «Θεσσαλικοΰ άστέρο;»

Αημώδβς.
Πράσινη μάνδρα —κόκκινο σπήτι 
μαύροι άραπιόε;—κάθονται μέσα.

Εστάλη ύπό α’Αγέλαστου Πέτρχςν

&Ύ . Έλλιποσύμφωνον.
Έάν πρόκειται νά . ά . ω 

ότι πέπρωται νά . α . ω 
άν μπορώ νά μή τό . α . ω 

χα<όν εινχι νά τό . α . ω 
ολλ. αν πρόκειται νά . α . ω 

ότι πέπρωται νά . α . ω 
τις ανάγκη νά τό . α . ω 

άφοΰ πρέπει νά τό . α . ω ;
'Εστάλη ύπό Όλγα; Πιχοπούλου.

»S< Αογοπαόγνιον.
Είς ποιαν λέξιν ελληνικήν έν γράμμα τοϋ 

αλφαβήτου λέγει, δτι είναι λόγιον. 
’Εστάλη ύπό Βόα τοΰ Συσφιγκτήρας.

8S>. Έ«ΐώ καί έκεϊ.
ΦΕΣΑΤΟΣ ΦΟΝΟΣ.

Εστάλη ύπό Ευαγγέλου Εύαγγέλου.

ί>Ο. Χχη ματισμός λέξεων.
ά αάδέέχ μνννξοοο πστυ. 

’Εστάλη ύπό ’Εμμ. I. Κανακάχη.-

Αύβεις ασκήσεων 11'Τεύχους.
7 11 Σχΰρος, Κύρος.—7?) "Ενεκα, ενδεχα 

— 73) Χίος, "Ιος— 74) "Ολοι δύνανται νά 
γράψουν μέ κάθε μελάνην τάς /έξεις «γα
λάζια γράυαατα·— 7ϋ) ό 30— 76 Ό ε
παίτης, τό Παξιμάδι, τό Τηγάνιον—77) ή. 
πόλις Αίς — '8) ή λέξις Τομή. — 79) τό 
φέρετρον— 80) τόν Θεόν σέβου, τούς γονείς 
τιμά, τού; νόμοις πείθου.—

Αύται χ'. καί Κ'. τεύχους
(Αθηνών.) Ευφροσύνη Βεργοπούλου, Θεμ. Θ. Κανχρης, Βόχς ό 

Συσφιγκτήο, Λεωνίδας Πανουργίας, Κ. Πιτσάχης, Δ. Κ. Λαμπα- 
οάριος, Φώχος Κ Λαμπαδάριος, ’Ατρόμητος πολεμιστής, Γ. Π. 
Σπχνόπουλος Ε. Εύαγγέλης Ε. Μανδραβιλης Σ. Δ.Βου-.πιώτη; Σμχ- 
ρ>γδχ Μανδραβίλη, Χρυσόπτερο; αετός, Δαμάστοια τών Τίγρεων, 
Έ'ένη II. Ξάνθου, Ευφροσύνη Στριμπάχα, Δ. Γ. Κάζχζ/άζης, Ν. 
Πουλόπουλος, Άλες. X. Νιχολόπο-.λος, Κατίνα Ξύδζ, Πηνελόπη 
Νομικού, 'Εσπερία αύρα, Α. Σπανόπευλος, Α. Π. Ταγνόπουλο., 
Χρυσαλίς, Π.Κανάλη καί ό εύφυης μικρός Τάχη; Ταγχόπουλος.

Χυστάσεςς
— Ί δ ι ω τ ι χ ή Σ χ ο λ ή Κ. Διαλεισμα(έν συΌικία Πλάκας). 

Ή σχολή σΰτη δεςιώ; ο·.ευθο·νομέ·η ύπό τού ήμετέρου Συνεργάτου κ. 
Κ. Διαλεισυά καί ήτις τόσον εύχρεστχ από τής συ-’άσεώς της 
παρέσχεν αποτελέσματα, περιλαμβανουσα Νηπιαγωγείου διευθυνό- 
μεν.ν ύπό τής συ»εργάτιδος ημών δεσποινίδας Ειρήνης Κανακακη, 
πλήοες προπαιδευτιχό» καί έ'/ηνιχόν Σχολεΐιν, έν ώ διδάξο,σι χαί 
έιέτο; διακεκριμένοι καθηγητή χαί διδάσκαλοι, ηνοιξε τούς κατα
λόγου; πρός ένγραφή· τών έπεθυμούντων νά μαθητεύσωσιν έν αύτή. 
Οί καρποί, ου; ή σχ-.λή αύτη παρήγχγε καί ή καθ’ έκαστον έτος 
παρατηρούμενη βελτ·ωσι; κχΐ πρόοδο; απάντων τών έν αύτή χχθι- 
στώσι περιττήν πάσαν άλλην περί αύτής σύστασιτ.

ιΓΙειραιώ;) Ευλαλος χελιδών, Ί. Άθ. Θεοφιλόπουλος, Μαρία Καλ- 
μούκη. (Ληξουρίου) Γεράσιυ,ο; Σ. Μιχάλης, Βαοβάοα Δε«απόρταΓ 
Ροζχλία Δρακοπούλου, καί Σ-υρίδων I. Λιβιεράτος.(Πύργου) Γέρων 
’Αλφειός, Γ. Σ. Γεωργχκόπουλος. ΙΣύρ-.υ) Παραδείσιου πτηνόν, Νεί
λος ποταμός, Γ. Ρεντινιώτης. (Πατρών) Ίωχνν. Βράσιμο;.. (Προ- 
μυρίου . Μιχρ’ος Θεττκλσμχγνης. (Καρδίτση;) Ν. Βλαχχβχς, ’Ανδρο
μάχη Βλαχάβα. (Σουέζ) Λέων τής Σαχάρας, και Κατίνα Μπιά- 
ζου καί ^"Ϋδρας) Λ. Στασινόπουλος, Ίω. Καλονιάννης Γεώργιος 
Σακελλαρίου, χαί ό μικρό; Κουταλιανός (ΙΙαναγ. Ή'. Καλογήρου),

Ιδιαίτερα
— Είς πάντα έγγράφοντα δέκα συνδρομητάς καί πληρώνοντα τάς: 

σύνδρομά; τω- άποστέλλον.εν απ’ αρχής μέχρι λήξεως τού έτους έν 
σώυα δωοεάν. (Συνδοομηται έγγράφονται καί παρά τώ βιβλιοπω- 
λε·ω. χ Γ. Καμπάση, καί έν τώ χαρτοπωλεία» Ν. Βλαχούττη.)

— Παρακαλοΰνται οί άλλάσσοντες κατοικίαν νά δηλώσωσιν ήμΐν 
εγκαίρως τήν νέαν διεύθυνσίν των.

— Οϊ σννορομηταΐ τού «ΓΙαιδ. Περιοδικού^ δύνανται ν’ άγορά- 
σωσιν άπαντα τά διδακτικά των βιβ/-ίχ μέ έχπτωσιν Ά ο)ο παρώ 
τού έν όοώ Αίολου βιβλιοπώλου καί πράχτορος ημών κ. 1 εωρ. Καμ
πάση, δν συνιστώμεν ιδιαιτέρως πχντί φί)ω δημοδιδασκά1 ω.


