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Τό Υπουργεϊον τής Δημοσίας Έπαιδεύσεως βυνιστδ κατ’ έπανάληψιν πρός τούς κ.κ. Σ'χολίρχας. ‘Ελληνοδιδασκάλους καί 

Δημοδιδασκάλους τό -Παιδικόν Περιοδικόν ώς συντελούν είς τήν διανοητικήν άνάπτυξιν καϊ ηθικήν μόρφωσιν τών παίδων.

ΖΧΊΡΙΣΖΤΟΣ ανεςτη:
Χριστός άνέστη έχ νεκρών ! παντού χαρά μεγάλη 
ό κόσμος τών Χριστιανών άγάλλεται καί ψάλλει.
Χριστός άνέστη έκ νεκρών τόν θάνατον πατήσας 
κ’ε’ις τούς νεκρούς άνάστασιν αιώνιον χαρίσας.

Χριστός άνέστη έκ νεκρών ! τά χαρωπά σας χείλη, 
άς ψάλλουν είς τον πλάς-ην μας,αγαπητοί μου φίλοι. 
Χριστός άνέστη έκ νεκρών ! μ.’ εύλάβεια μεγάλη 
είς τον Χρις-όν τόν λυτρωτήν καθ’ένας μας άς ψάλληΤΟ ΠΑΣΧΑ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΗ

πλησιάζει. *07.0·.  έτοι— 
νά περάσουν τάς άγιας 

αύτάς ήμέρας με τραγούδια και 
χαραις. Τά μικρά παιδία τρέχουν 
χαρωπά πέριξ τών γονέων των 
και παρακαλοϋν αυτούς, νά τοϊς 
άγοράσωσιν δ, τι θέλει ή δρεξίς 
των.

Ό Κυρ-’Ανδρέας, πτωχός άλ
λά τίμιος εργάτης καί καλός οι
κογενειάρχης, ειχεν ένα παιδάκι 

φρόνιμό καί ενα γατάκι πο7.ύ έξυπνο, καλομαθημένο καί 
άσπρο ςάν τό χιόνι. Τό παιδάκι ήγάπα πολύ τό γατάκι 
του, ήτον ή μόνη του χαρά- επαιζον μαζί, ετρωγον μαζί, 
έκοιμώντο μαζί καί πάντοτε τέλος ήσαν αχώριστοι- μόνον 
δταν ό Γιαννάκης ήτον εις τό σχολεϊον, τό γατάκι έμενε 
είς τό σπήτι μόνον του.

Τήν παραμονήν τοϋ Πάσχα ό κυρ-’Ανδρέας ήγόρασεν 
ενα παχουλό παχουλό αρνάκι διά τό πάσχα καί νέα φο
ρέματα καί καπελλάκι διά τό τέκνον του. 'Ο Γιαννάκης 
άμα τά είδεν, ήρχισε νά πήδα άπό τήν χαράν του. Έχάϊ- 
δευε τό άρνάκι, έκύτταζε τά φορέματα, του, καϊ έφόρει συ
χνά τό καπέλλο του. Άφοΰ διεσκέδασεν αρκετά, «κουράσθη 
τόσον πο7.ύ, ώςτε χωρίς νά φάγη τίποτε παρήτησε τά νέα 
ένδύματά του και τό κκπέλ.λο του ε’ς εν δωμάτιόν καί 

επεσεν είς τήν κλίνην του, δπου μετ’ ολίγον άπεκοιμήθη.
Μετ’ ολίγον άκρα ησυχία έβασίλευεν είς τό σπήτι τοϋ 

κύρ-Άνδρέα, δλοι έκοιμήθησαν ενωρίς- ε'ιξεύρετε διατί ; 
Διότι ήθελαν νά σηκωθούν τά μεσάνυχτα, διά νά υπάγουν 
είς τήν Έκκλ.ησίαν» Τό γατάκι έπήγε καί αύτό νά κοι- 
μηθή μέ τόν φίλον του τόν Ιλαννάκην, άλλά δυςτύχώς ή 
θύρα τοϋ δωματίου του ήτο κλειστή· γρατσουνίζει, νια
ουρίζει. τίποτε ! ό Γιαννάκης δέν τό ήκουε, διά νά άνοι
ξη. Φεύγει τότε παραπονεμένο κατά τοϋ συντρόφου του 
καί πηγαίνει νά εύρη άλλοϋ μέρος νά κοιμηθή, δτε βλέπει 
τήν Ούραν ενός δωματίου ανοικτήν είςέρχεται είς τό δω- 
μάτιον καϊ βλέπει το καινούργιο καπέλλο τοϋ Γιαννάκη- 
άμέσως τοϋ έρχεται μία ιδέα- «άφοϋ δέν θά παιξη μέ τόν 
Για.ννάκην απόψε, ας παίξη μέ τό καπέλλο του».

Χωρίς νά σκεφθή περισσότερον, αρχίζει άμέσως νά τό 
άρπάζη πότε μέ τά δόντια καί πότε μέ τά νύχια του είς 
τρόπον ώςτε τό καϋμένο τό καπέλλο χωρίς νά εχη δρεξιν 
εκαμε χίλιαις δυο τούμπαις είς τό λεπτό. "Αμα «τελείωσε 
τό παιγνίδι, τό μέν γατάκι ίκοιμήθη κουρασμένο, το δέ 
καπέλ.λο. τό όποιον είχε κουρασθή άκόμη περισσότερον, έ- 
κοιμήθη καϊ αύτό έμπροσθεν τής θύρας, όπου τό είχε φέρει 
τό γατάκι μέ τά νύχια του.

Τώρα πλέον δλοι κοιμώνται είς τό σπήτι τοϋ Κυρ- 
Άνδρέα. Είνε μεσάνυχτα- μόνον τ’ αστεράκια φεγγοβο
λούν εξω είς τόν ούρζνό, διά νά βλέπη ό ίερεύς ποϋ πη-
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γαίνει είς τήν Εκκλησίαν διά νά σημάνη την καμπάνα.
Νά! τήν άκόύτε ; Ντάγκ. ντίγκ. ντάγκ ! χτυπάει καί 

προσκαλ.εϊ τούς χριστιανούς, εις τήν εορτήν τών εορτών τής 
’Εκκλησίας μας."Ολοι έξύπνησαν καί τρέχουν μετά κατανύ- 
ξεως εις τήν Εκκλησίαν. διά νά ακούσουν» τήν ακολουθίαν 
τής Άνκστάσεω; του Χρίστου. Ό κύρ-’Ανδρέας όμως ε
πειδή είχε κοπιάσει πολύ τήν προηγουμένην ήμέραν, τό 
Μεγάλο Σάββατον, έκοιμάτο άκόμη.

Τ’ αστεράκια τ’ ουρανού*  ελαμπον περισσότερον, όσον 
Ιπλησίαζεν ή ώρα τής Άναστάσεως !

Έπέρασαν τά μεσάνυχτα· ό κόκκορας φωνάζει· έξυ
πνα ό κύρ-Άνδρέας, φωνάζει τήν γυναίκα του, έξυπνοϋν 
τόν Γιαννάκη και ετοιμάζονται δια τήν Έκκίησίαν.

Ντάγκ - ντίγκ-ντάγκ ! . . .
Κτυπζ καί πάλιν ή καμπάνα. II ακολουθία ήρχισε' 

δεν Οά προφθάσωμε! γρήγορα φόρεσε τά ρρϋχά σου, Γιαν
νάκη μου, λέγει ή μήτηρ του.

Η ΤΑΡ,ΠΗΙΑ ΠΕΤΡΑ ΕΙΝΑΙ
άρβα εμπρός, βάρδα εμπρός.! έφώ- 
ναζεν ό μικρός ’Ιάκωβος, ό όποϊος 
εΐχε καβαλικευσει έπί τοϋ ξυλίνου 
'ίππου του καί έπήδα όσον ήδύνατο 
ύψηλότερον, διά νά μιμηΟή ενα κύ
ριον, τόν όποϊον εΐχεν "δει τήν προ- 
ηγουμένην καλπάζοντα έπί ενός α
ληθινού ίππου.

Έπί πέντε λεπτά το παιγνίδιον 
έπήγαινε λαμπρά, αί δέ μεγάλαι 
του άδελφαί Αουκία καί ’Αγγελική 
τόν έθαύμαζον.

Τον έβεβαίωσαν μάλιστα ότι κα- 
καί κλισιν εις τήν ιππασίαν, θά 

αν ήμέραν τέλειος ίππευς.
Ό ’Ιάκωβος δέν εμεινεν έως εδώ' δέν θά άγνοήτε βε

βαίως, ότι όσο.· βλέπει τις ότι τον θαυμάζουν, τόσον θέ
λει νά φαίνηται περισσότερόν, ότι είναι άξιος θαυμασμού.

*0 ’Ιάκωβος λοιπόν έξηκολούθει νά πήδα, καί διά νά 
προςελκύσγ, τήν προςοχήν τής Λουκίας καί τής ’Αγγελι
κής, αί όποΐαι ειχον άλλου τόν νοΰν των, έπήδησε πολύ 
ΰύηλότερον παρ’ όσον έπήδα άλλοτε, καί τόσον ύψηλά 
μάλιστα ώςτε έπέρασεν ύπεράνω τής κεφαλής τοϋ ξυλίνου 
ίππου του, καί εΰρέθη οϋτω κατά γής είς περιφρονητικήν 
όπωςδήποτε κατά-τασιν δΓ 'ένα τέλειον ιππέα.

Ή Αουκία καί ή ’Αγγελική ήρχισαν νά γελώσϊν ίδοϋ- 
σαι αυτόν ένώ ό δυςτυχής Ιάκωβος ήτο βυθισμένος ε'ς 
δάκρυα.

Ή κυρία, Αουκία μικρά κόρη ηλικίας δέκα ετών, γνω- 
ρίζουσα ήόη και Ρωμαϊκήν ιστορίαν, «πλησίασε τόν μι
κρόν της αδελφόν καί τώ λέγει:

— Βλέπεις, πτωχέ μου Ιάκωβε, ότι η Ταρπηΐα πέτρα 
είναι πλησίον τοϋ Καπιτωλίου;

ΊΙ παραβολή αϋτη, όσον επιτυχής καί άν ήτο, δέν 
παρηγόρησε τον Ιάκωβον. Τουναντίον ή λύπη του κζτέ- 
παυσεν, όταν ή ’Αγγελική, ή νεωτέρα του άδελ.φή, τόν 
εθεσεν έπί τών γονάτων της, τόν έθώπευσε γλυκύτατα, 
καί τώ προςέφερεν εν καλόν γλύκισμα, τό όποιον τή εΐχε 
δώσει ή μαμά της.

"Ολοι εΐναι έτοιμοι έκτος τοϋ Γιαννάκη, ό όποιος έλη- 
σμονησε νά φορέση τό καπέλλο του. Τρέχει είς τό δωμά
τιον μέ χαράν και μέ βίαν διά νά τό πάρη, άλλ’ <·> τής 
απροσεξίας του ! ένώ είςήρχετο, πατεΐ τό καπέλλο του 
καί τό τσαλακώνει ! ’Αρχίζει τότε νά κλαίή δυνατά καί 
νά φωνάζη··"Αχ! τό γατάκι μοϋ έχάλασε τό καπέλλο μου! · 
Τρέχουν οί γονείς του, βλέπουν τό καπέλλ.ο είς ελεεινήν κα- 
τάστασιν καί τοϋ λέγουν ; ποιος σοΰ είπε νά λησμονήσης 
το γατάκι εξω κάί νά μή φυλάξης το καπέλλο σου είς α
σφαλές μέρος ; Νά τώρα τί ί-παθες !

— Φόρεσε τό παληό, Γιαννάκη μου, καί έλα γρήγορα, 
διότι δέν θά προφθάσωμε νά μεταλάβωμεν.

Τί νά κάμη ό Γιαννάκης ! Έπήγε, παραπονεμένος διά 
το πάθημα τοϋ καπέλλου του, εμαθεν όμως από τότε νά 
μή λησμονή ποτέ τούς φίλους του καί νά μή άφήνη όπου 
φθζση τά πράγματά του.

Γεώργιος Παπααιιμητριου

ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΤ ΚΑΠΙΤΩΛΙΟΓ
Ό Ιάκωβος ολόκληρον τήν ήμέραν έσυλλογίζετο τό 

συμβάν τής πρωίας, τό δέ εσπέρας ήρώτησε τί ήτον αυ
τή ή Ταρπηΐα πέτρα καί τό Καπιτώλιον.

ΊΙ Αουκία πολύ ευτυχής, διότι ξύρέθη ευκαιρία νά δει— 
ξη ενώπιον τοϋ πατρός της τήν σοφίαν της, ήρχισε νή 
νά διηγήται ώς εξής ■

“ΊΙ .πόλις τής 1’ώμ.ης περιέκλειον επτά λοφους ή μικρά 
όρη' έπί 'ενός έξ αύτών όνομαζομ.ένου Καπιτωλίνου, ύψοϋ- 
το τό Καπιτόλιον, ναός καί άκρόπολις τής Ι’ώμης, δπου 
έστεφάνωνον τούς νικητάς.

Πλησίον αύτοΰ εύρίσκετο ή Ταρπηΐα πέτρα (βράχος), 
έκ τής κορυφής τής όποιας έκρήμνιζον τούς έγκληματίας 
καί τούς προδότας τοϋ έθνους.

Έκ τούτου προήλθεν ή εκφρασις. '// Ταρπηΐα πέτρα 
sifai π lienor τοϋ Λ'απετω hoi', ή οποία σημαίνει ότι έν 
τώ βιω έκάστου ή πτώσις ακολουθεί έκ τοϋ πλ.ησίον τόν 
θρίαμβον.

Οϋτω λοιπόν, προςέθηκεν ή Αουκία, κατ’ άρχάς ό Ιά
κωβος έκάλπαζε μεθ’ ύπερηφανίας έπί τοϋ ξυλίνου ’ίππου 
του. Τότε ήτον εις τό Καπιτώλιον.

Καταγοητευμένος έκ τών προόδων του είς τήν ιππα
σίαν ήθέλησε νά μάς έκπληξη περισσότερον, εμέ καί τήν 
άδελφήν μου· έπήδησε τόσον δυνατά, ώςτε έπεσε κατά γής.

Έπεσεν έκ τής Ταρπηΐας πέτρας.»
Ό μικρός Ιάκωβος κατ’ άρχάς δέν εΐχεν ένοήσει τήν 

συγκρισιν αύτήν, άμα όμως ένόησεν αύτήν, έδήλωσεν ότι 
ο ίππος του εις τό μέλλον θά ονομάζηται Καπιτώλιον.

— Βλέπεις, τώ λέγει ό πατήρ του, πώς ή άδελ.φή σου 
σοί διηγείται ωραίας ιστορίας ; καί είμαι βέβαιος ότι τήν 
αγαπάς πολύ.

— Μάλιστα, αποκρίνεται ό Ιάκωβος, τήν αγαπώ πολύ, 
άλλ άγαπώ ακόμη περισσότερον τήν ’Αγγελικήν, ή όποια 
δέν γνωρίζει ίσως τόσον ωραίας ιστορίας, γνωρίζει όμως 
πάντοτε νά παρηγορή τόν Ιάκωβον.

Ή Αουκία εΐναι μέν πολύ καλή καί επιμελής κόρη, 
άλλ όπως εύφυώς είπεν ό υ.ικρος άδελφος της, δέν αρκεί 

V Ρ *,  * Α * Τ * ' 'ε·.ζ hazy 'Jakzxy κόρην νζ ηνζ». ;ζονον πεττζ'.οενΆενη ζζι 
έπιμελ.ής, άλλ’ οφείλει νά ήναι επίσης καλή καί ύποχρεω- 
τική είς όλους.
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(ΐόε προηγούμενου τεύχος,

Τήν άπεκάλει προςφιλή του κόρην, θησαυρόν του ! Καί 
συγχρόνως παρετήρει πέριξ μέ ϋφρς τετζρζγμένον. ώς έάν 
αόρατός τις έχθρός τόν εΐχεν απειλήσει οτι θά τω άφήρει 
τόν θησαυρόν τοΰτον «Ά ! πάτερ μου, έ'λεγε τότε ή κόρη’ 
μά τί έχεις λοιπόν ; Άφ’ οτου άπέθζνεν ή μάμμ.η. νομίζει 
κανείς ότι δέν μέ άγαπας πλέον ! »

Τότε ό Πέτρος καταβάλλων μεγάλην προσπάθειαν όπως 
ήσυχάση επρόβαλλε διαφόρους αιτίας διά νά έζηγήση τήν 
λύπην του: σκέπτομαι τήν μητέρα μου, τή έλεγε.’Και τήν 
ίδικήν αου πάτερ ;»τόν ήρώτα ή κόρη·Ναί καί τήν ιδικην 
σου !» τή άπεκρίνετο.ό Πέτρος. Άλ.λ. ήλ.λασσον ομιλίαν ή 
Μαρία όμ-ωςέπείσθη πλ.έον διά τελευταίζν φοράνότί άπέφευ- 
γε νά τή όμιλήση περί τής μητρός της. « Δέν θέλει νά μοί 
όαιλή περί αύτής, διότι θά ύπέφερε ϊΛλύ δίά τόν θάνατόν 
της '. έλεγε καθ’ έαυτήν*  άλλ’ αϋτη έπεθύμει νά μάθη οποία

• ήτον ή μ.ήτηρ, τήν όποιαν δέν ήξιώθη νά γνωριση.
Ό γέρων χειρουργός, όςτις εΐχεν αγαπήσει τή.ν μ.ικράν 

Μαρίαν καί ό όποϊος ήρχετο κάποτε τήν Κυριακήν, διά να 
κάυ.η τόν περίπατόν του εις Κεραντρέχ καί νά καπνίση 
ολίγον είς τόν κήπον τοϋ Πέτρου Βαντάελ παρετηρησε 
πρώτος, ότι ή κόρη ήρχισε νά γίνεται ώχρα καί νά έςα- 
σθενή περισσότερον τώρα παρά κατά το διάστημα τής 
άσθενείας τής μάμμης της. δτε ήτον ήναγκασμένη νά την 
ύπηρετή άπό πρωίας μέχρι 'εσπέρας.

«ΊΙ Μαρία στενοχωρεΐται έλεγε καθ’ εαυτόν, ή ?έ. στε“ 
νο/ωρία, δέν εΐναι καλόν πρζγμα διά τάς νεάνιδας.»

ΊΙν.έοαν τινα ό ιατρός έπιθυαών νά διζσκεδάση τήν στε- 
ιΐ>γωζ<.7.Ί τής Μαρίας τήν ήρώτησεν έάν θελη να έργα,η- 
ται ώς ράπτρια είς τινας εντίμους οικογένειας, τάς οποίας 
αύτός έγνώριζε.

Ή Μαρία έδέχθη εύχαρίστως τήν πρότασιν, διότι κζτ 
αύτόν τόν τρόπον θά ήδύνατο καί τήν μοναξιάν της νά 
διασκεδάζη καί νά κερδίζη χρήματα ! Ποτέ ό ιατρός δέν 
τήν εΐχεν εύχαριστήσει περισσότερον !

ΊΙ Μαρία έσκέπτετο ότι έργαζομένη ώς ράπτρια θά ή
δύνατο νά κάμη μερικά δώρα είς τόν προςφιλή πατέρα της, 
νά τώ παρέχη περισσοτέραν άνακούφισιν, τής οποίας άπο 
τίνος «στερείτο ένεκα τής άσθενείας τής μητρός του. καί 
νά τώ προμ.ηθεύή πλέον καλλιτέραν τροφήν. Ήςευρε νά 
έργάζητα.ι καλώς, διότι εοραπτεν όλα τά υποκάμισα τοϋ 
πατρός της.

Λοιπόν, κόρη μου, είπεν ό ιατρός, όταν θά ύπάγ-χ,ς είς 
Λοριάν, νά μοϋ άγοράσης λινόν ύφασμα και να μου ραφής 
ύποκάμισα. Θέλω εγώ. νά είμαι ό πρώτος πελάτης σου.

ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ ΚΑΙ

Ή φιλανθρωπία εΐναι καθήκον όλων τών άνθρώπων.
*0 εύεργετικός άνθρωπος εΐνζι ή είκών τοϋ Θεοϋ 

έπί τής γής.
Ή αχαριστία εΐναι τό μισητότερον τών ελαττωμάτων.
Μή φθονείτε ούδένα.
ΊΙ προδοσία εΐναι ε·.·κλημζ.
Ή αύταρέσκεια εΐναι ό μέγιστος ό/ων τών κολάκων.

— ΤΑ ! οχι όχι, ιατρέ· διά σας θά έργάζωμαι δωρεάν 
διέκούεν ή Μαρία.

-— Άλλά κόρη μου ! . . .
— Τίποτε ! τίποτε !
— Τότε λοιπόν θά παραδεχθώ ώς δώρον τό εν ύποκά- 

μισον καί θά σοί πληρώσω τά άλλα.
— Έ;τω, άφοΰ ίπιμέ.'ετε, ύπέλαβεν ή Μαρία πα- 

ρζδεχομένη τήν πρότασιν τοϋ ιατρού.
Άπό τής ήμέρας καθ’ ήν ή Μαρία ήρχισε νά έργάζη- 

ται καί νά κερδίζη χρήματά, τινα, ί/α δι’ αύτών βοηθή 
τόν πατέρα της δεν έστενοχωρεΐτο πλέον ήρχισαν δέ 
πάλιν μετ’ ολίγον νά ροδίζωσιν αί παρειαί της καί νά 
άποκτα τήν ζωηρότητά της.

Καί ό Πέτρος επίσης διεσκέδασε τήν λύπην του καί ύπέ- 
στη τήν έρίδρασιν τής εύθυμίας ταύτης.

Έπανήρχετο πάλιν το έαρ. Τό εσπέρας, μετά τό φά- 
γητόν, ό πατήρ καύή κόρη έπήγαινον εις τήν εξοχήν, ά- 
κολουθοΰντες τά μικρά καί ανθισμένα μονοπάτια. Τήν δέ 
Κυριακήν, ειχον όλην τήν ήμέραν ε' ς τήν διάθεσίν των, 
καί ήδύνατο νά περιπλανώνται άπό τών ακτών τοϋ Σκόρφ, 
μέχρι τής θαλάσσης. Πολλάκις έφερον μεθ’ εαυτών τό φα- 
γητόν των, τό όποιον έπήγαινον νά φάγωσιν είς τούς πόδας 
κζνενός βράχου είς αμμώδη παραλίαν, πζρατηροϋντες συγ
χρόνως τά σμήνη τών γλάρων, οιτινες έπτ^ρύγιζον ΰπε- 
ράνω αύτών, καί τά πλοία τά έξερχόμενα έκ τοϋ ποταμού 
καί τά ερχόμενα έκ τής θαλάσσης.

Ό Πέτρος ήκολούθει διά τοϋ βλέμματος μετ’ ενδιαφέ
ροντος τόν μηχανισμόν τών πλοίων, ή δέ Μαρία, ή μαθή
τρια του ε’ς τήν θαλασσινήν επιστήμην, ένοει πολύ καλώς 
πώς αύτό τό κόττερο ή εκείνη ή φορτηγίς ήδύναντο νά 
κάμωσι μ.ίαν λοξοδρομίαν ολιγώτερον.

Ό πατήρ καί ή θυγάτηρ έπέστρεφον ε’ς τήν ο'κίαν των 
πρός τό εσπέρας ολίγον κουρασμένοι, άπό τήν ύγια εκείνην 
κούρασιν, τήν όποιαν δίδει ό μακρυνός περίπατος.

Ό Πέτρος όμως δέν επαυε σκεπτόμενος περί τής τύχης 
τής πτωχής Μαρίας, τής όποιας δέν έγνώριζεν έάν εζη ά
κόμη καί ποϋ εύρίσκετο ό άθλιος πατήρ. Άλ.λά. καί άν εζη, 
δέν θά έγνώριζεν οτι εχει θυγατέρα,διότι εΐχεν έγκαταλείψει 
τήν μητέρα της πριν γεννηθή ή Μαρία. Α! οχι δέν θά τήν 
έζήτει, καί ό Πέτρος θά ήδύνατο μόνος νά φροντίση ώς 
πατήρ περί τοϋ μέλλοντος τής πτωχής Μαρίας.

Παρήλθε το θέρος καί ό χειμών έπανήλθεν- ή Μαρία ήτο· 
I.) έτών. Δέν έλησμόνουν τήν κυρίαν Βαντάελ, τήν ήγά- 
πων άκόμη, έθλίβοντο διά τόν χωρισμόν της, άλ.λά δέν 
έκλαιον πλέον ήσαν εύτυχεΐς είς τήν μικράν κατοικίαν 
τής Κεραντρέχ. (axo.lovtiei/

(Mme'J. Colomb)
Ειρηνη Ε. Κα.νακακη

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ

Ήθέλαμεν κερδίζει περισσότερον φαινόμενοι όποιοι εΐ- 
μεθα ή προςπαθοϋντες νά φαινώμεθα όποιοι δεν ειμεθα.

Θέλετε νά λέγωσι καλόν δΓ ύμάς ; μ.ή όμιλεΐτε πο
σώς περί τοϋ 'εαυτού σας.

Εΐναι μεγάλη δυςτυχία νά μή εχη τις αρκετόν πνεύμα 
νά όμιλή όρθώς καί αρκετήν κρίσιν νά σιωπά.

ΊΙ κολακεία εινε χαμερπής.
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ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

Κ. Μιχα.ΐάκη, πόρου, ζεύρεις, τόσοι. άνβρες χαί κνρίαις 
τίπροσμένουν νά άχοι'σουν ;

Μ. ΤγςδικαΙς ρας τής σοφίαις.
Κ. Τής σοφίαις μας ν'άκούσουν ‘,.'ΜάτΙ Αέγεις Μιχα.Ιάχη·, 

Τής σοφίαις ρας ν'άκούσιυν’, Λίά δέν 'ντρέπεσαι .Ιιγάχι 
άπό τόσα δά παιδάκια νά ζητης χαί συ σοφίαν 
'Πόρου, ζεύρεις συ χαρμίαν ;

3/. Πώς δέν ζεύρω
Κ. Πόρου μίαν.

Μ. Λα ! πώ< ό βεις ror κόσμον έπ.ίασεν είς ίζ ημέρας 
χ' εχαρε-r ημάς κυρίους επ' αύτής εδώ τής σφαίρας

Κ. Τί ά.ίηβινή σοφία ! Αί εσείς χα.ίά παιδάκια 
τοϋ σοφοΰ μας Μιχα.Ιάχηδέν χτυπάτε πα.Ιαράχια 
ποϋ νομίζει ότι είναι σοβαρή φι.ίοσοφία 
ra γνωρίζιφ τοϋ θεοϋ ρας τή σοφή δημιουργία ; !

Μ. Γιατί Κώστα, Hr σ' άρεσει ;
Λ'. “Οχι, ζεύρεις καμριά α.Ι.Ιη 

νά μπορΐμι ά τήν χωρόστι τό κουτό ρου τό χεφά.Ιι',
Μ. Ξεύρω, φί.Ιε μου, νά γράφω, ν άφαιρώ χαί νά αθροίζω 

νά διαβάζω δίχως .ίάθος, Γα.Ι.Ιικά >ά συ.ΚΙα'ίίζω

£ίΐ!ρω πατριδογραφίαν, ζεύρω πραγματογνωσίαν 
ζεύρω φί.ΐε ιστορίαν, μουσικήν, γεωγραφίαν 
ζεύρω....

Κ. Στάσου Μιχα.Ιάχη· ρε αύτά όπου γνωρίζεις 
πάνσοφος είς τά σωστά σου ότι έγινες νομίζεις ;

Μ. "Οχι, πάνσοφος δέν .Ιέγω ότι εγεινα Κωστάχη 
μά νομίζω ότι ένα, τόσο δά μικρό παιδάκι 
γιά νά ζεύρΐ) όσα είπα ρέ μεγά.Ιη εύκο.Ιΐα 
είναι ίδιο σάν νά ·1έγρ μιά ά.Ιηθινή σοφία. 
Λέν πιστεύω δά νά θέ.ίρς ϊνα παιδικό χεφά.ίι 
πειό μεγά.ίη άπό τούτη τή σοφία νά σοΰ βγά.Ιν, ; 
3/ά γιατί χα.ίέ Κωστάχη δέν ρι.Ιεΐς ; Λα δά ή ώρα. 
νά μου πι/ς ότι χάί πά.Ιι κουταμάρες .Ιέγω τόρα· 
Μί.Ιησε .Ιοιπόν χαϋρένε... ΛΙί.1 ησε αγαπητέ ρου 
έχω δίκαιον ή όχι 'ν..'Σ έ^ωτώ \ Απάντησέ ρου 

ά ■ "Εχεις δίχτιο Μιχα.1άχτ\' διά τά μικρά παιδία 
ή σοφ,ία είναι ό,τι μι.Ιετοϋν είς τά βιδ.ΐία 
διά τοΰτο χ' έγώ τώρα 'ς τό θρανίον τρέχω πά.Ιι 
μέ πεποΐ -ησιν πώς έχω τό σοφώτερο χεφά.ίι.

(Ni Cos).

ΔΪΟ ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΙ ΔΤΟ ΣΤΡΟΥΘΙΑ

( ΠκραιχΔΟι )

ϊς τήν κορυφήν ενός βοννοϋ ήτον εις 
στερεώτζτος κζϊ πολύ ωραίος πύργος, 
ό όποιος έχρησίμευεν ώς κατοικία ενός 
φοβεροϋ καϊ τρομεροϋ Δράκου.

Ά ! ... άν εΐσθε εϊς τήν έποχήν του, 
δέν θά ήδύνασθε οχι μόνον νά περάσητε 
άπ’ έκεΐ, άλλ’ ούδέ νά τόν ίδητε τον 
Δράκου κατά προσώπου.

Ήτο φοβερός, άγριος, κακός· 
κάτι μάτια — Θεέ μ.ου !— ’ςάν 

βουνά αναμμένα! Εϊς τό μέσον δέ τής κάτω σιζγόνος εΐχε 
ενα κζϊ μονάκριβο ’δόντι—μά τ'ι δόντι 1—’ςάν αγκίστρι !

Εϊς τό ’δόντι του αύτό ήτο μζζευμένη όλη ή δύναμί'ς 
του. "Ενας μάγος μάλιστα τω εΐπε μίαν φοράν οτι άν τοϋ 
πέση, θά χάσ-η πλέον ολην του τήν δύναμιν κζϊ θά γίνη 
’σάν αρνάκι !

Ί’ζντασθήτε σείς πλέον πώς έπερίποιεϋτο τό δόντι του· 
είχε μή στάξη κζϊ μή βρέξη· 
’πήγαινε όλην τήν ήμέραν

είχε 
κώρ- ι

το
% το

’δόν

Έγνώριζε τί ειχεν εΐπει ό μάγος εϊς τον Δράκου καϊ 
πριν φθάσ·(, εϊς τόν πύργον εβαλεν εϊς τήν τούρταν ολίγα 
πετρζδάκια μέ τοιοϋτον τρόπον, ώςτε κάνεις δέν ήδύνζτο 
νά το ένοήση.

ύβρίζωνται,

ποφευγετε πάντοτε τάς φιλον.κείας, 
διότι -γίνονται πολλάκις πρόξενοι 
πολλών δυςτυχημάτων

Είναι μία κακή συνήθεια, τήν 
οποίαν οι μικροί μου φίλοι εύ- 
χομ-αι πολύ σύντομα νά τήν ά- 
’■οβάλωσιν, έάν κατά δυςτυχίαν 

αύτήν.
Ήσαν ποτέ δύο αδελφοί 

ονομαζόμενοι Μαυρίκιος καϊ

Και ε’ιξεύρετε ποια ήτον ή αιτία τής φιλονικείζς των ; 
Ή μαγείρισσα είχε δώσει εις τόν Μαυρίκιόν ’έν μικρόν 

γλύκισμα, εϊς δέ τον Λουδοβίκον δέν εδωκε.
Τοΰτο ήτον ή αφορμή νά δείξη ό εις εϊς τον άλλον τήν 

κακίαν του !
Καθώς λοιπόν έφιλονείκονν πζρετήρησζν εν στρουθίον, 

το όποιον έπεταξεν άπό τήν φωλεάν του ολίγα βήματα 
μακράν αυτών, καϊ ήρπζσε μέ τό ράμ.φος του ενα μεγάλου 
σκώληκα.

έκτυπώντο φοβερά καϊ τόένάφήρειμέ το ράμφος του τά 
πτερά τοϋ άλλου.

'(.) Μαυρίκιος καϊ ό Λουδοβίκος άφήκζν τήν φιλονεικίζν 
των, διά νά ιδωσι τά πτηνά.

Το δεύτερον πτηνόν ειχεν άποσπάσει τόν σκώληκα άπό 
το πρώτον και ήτοιμάζετο νά πετάξη θριαμβευτικώς εις 
τήν φωλεάν του, δτε εις γάτος, πηδήσζς εκ τίνος παρα
θύρου. αρπάζει τόν κλέπτην και τόν κάσ.νει μίαν μπουκιά, 
ένώ το άλλο πτηνόν, τό όποιον εΐχε πετάξει εϊς έν δένδρον 
ετρεμεν άπο τον φοβοζ του.

— Ώ ’ Μαυρίκιε, έφώναξεν ό Λουδοβίκος συγκεκινημ,έ- 
νος· δέν είναι τό ίδιον ώς νά ήρχετο είς λέων τήν στιγμήν, 
καθ’ ήν θά έφιλονεικοϋμεν, καϊ νά μας κατεβρόχθιζε ;

— Ναι, άλλά δέν θά κατεβρόχθιζε σέ Λουδοβίκε, άλλ*  
έμέ. διότι έγώ ήρχισα τήν φ-.λονεικίαν. 'II Αικατερίνη εϊς 
σέ εδωκε το γλύκισμα καϊ έγώ ήθέλησα νά σοϊ τό άφαιρέσω’ 
έγώ ήμην ό αίτιος τής εριδος.

— Καϊ έγω επίσης, διότι δέν ήθελον νά σοϊ δώσω τό 
ήμισυ. "Ας μιμηθώμεν ε’ς τό έξης τά δύο αύτά πτηνά· 
οσάκις δέ εχωμεν κάτι τι καλόν, ας τό μοιραζώμεθζ ύς δύο 
καλά παιδ’ά.

κακά παιδιά

Τί νά σάς ενπω 
οαως ! ... είχε και 
ένα έλάττωμ.α πο ■ 
λΰ παρά πολύ κα
κόν ... Ήτο λαί
μαργος I

"Αν τοϋ έδιδες 
ένα γλύκισμα, ή- 
δύνασο νά τοϋ πά- 
ρης τό δόντι

"Ας μή τά πο
λυλογά · · · Πα
ρατηρήσατε τον 
εϊς τήν εικόνα καϊ 
θά ίδητε άν σάς 
λέγω ύεύμζτα ... 
Ήτο τόφόβητρον 
όλων τών παιδιών 
διηγούνται όμως 
ότι ποτέ δέν έπει- 
ρζξε κανένα καλό 

αύτά τά κατεβροχ-

"Οταν έπλησίασεν εΐπεν εϊς τούς ύπηρέτας τοϋ Δρά
κου, ότι θέλει νά τώ δώση ό ίδιος ενα ώραΐον γλύκισμα, 
κζϊ μετ’ ολίγον—ϊδέτε τον— εϊςήλθεν εϊς τό δωμάτιόν 
κρατών τήν τούρταν μέ μεγάλην γενναιότητα κζϊ προς- 
ποίησιν. , ,

« Λι ε ε ε ! καλώς τό καλό παιδί ! . . > εΐπεν ο λαίμαρ
γος Δράκος ξλος χαρά, μή βλέπων τήν ώραν και τήν 
στιγμήν διά νά φάγη τό γλύκισμα.

’Αλλά μόλις έδάγκασε τήν τούρταν έρρηξε μίαν φοβε

Ένώ δέ ήτοιμάζετο νά τόν μετ 
του, άλλο πτηνόν όμοιου μέ αύτό, 
ζητεί νά τώ αφαίρεση τό λάφυρου τ

ζφέρη ε:ς τήν 
πέτα πλησίον 

ου.
Τότε τά δύο πτηνά έρρίφθησζυ το εν κατά

φωλεάν
του καϊ

άλλου,

Καί όμιλών ουτω ό Μαυρίκιος, 
εις δυο και προςέφερε το ήμισυ ε’ς

Ουτω πρέπει νά πράττωσιν ολα

έμοίρζσε τό γλύκισμα 
τόν Λουδοβίκον.

τά καλά άδελφάκιζ.
(Victorien Aury)

Etp. 14...

παεδί· μόνον όσα ήσζν
θιζε μέ μεγάλην εύχαρίστησιν. (

*0 μικρός Κοκός Κοκοράκης τόν έφοβεϊτο και αυτός 
πολύ, άν κ’αϊ ήτο γενναίος καϊ καλός.

«,Άδιάφορον πώς τρώγει τά κακά παιδιά ο Δράκος οι 
κζκοϊ πρέπει νά διορθώνωνται, καϊ θά σου διορθώσω και 
έγώ τόν κύρ—Δράκο διά τήν σκληρότητα του αυτήν,» ε- 
λεγε μέ ύπερηφκνειαν ό μικρός Κοκός Κοκοράκης.

Κζϊ πραγματικώς- ακούσατε τί έσκέφθη νά κάμη μέ το 
μικρό του κεφζλάκι.

Ήγόρασε μίαν ημέραν μ 
καλλίτερου ζαχαροπλαστείου 
τα καϊ έπήγεν εϊς του πύργον 
προςφέρη ώς 
γεϋμά του, 
θρόυαν του.

■χίαν καλήν τούρταν 
»· έβαλε τά καλά του

.'jv ..'ύργον τοϋ Δράκου, διά νά 
δώρον τήν στιγμήν, καθ’ ήν έτελε 
’ξαπλωμένος εϊς τήν αναπαυτικήν ρήν κραυγήν πόνου, μέ τήν όποιαν έμαζεύθησαν άμέσως 

όλοι οΐΰπηοέται του, διά νά ίδωσι τί επαθεν ό κύριος των.

I



ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ι·:<;

• Δόξζ σο·. ό Θεό; ! t'/y.i τήν δύναμιν του ! . . . » ν.~ 
τλί όλοι [Λε αίζν φωνήν χζρζ;. δτζν ε’δον ότι είχε σπά
σε: τδ ’δόντι τοΰ Δράκου, ό όποιος τόσω πολύ είχε βα
σανίσει ζζί αύτοΰ; ζζί όλον τον ζοααον.

Καί χωρίς ν*  χάσουν zztpOv τδν εδεσζν στερεά διζ νά 
τδν παραδώσουν ε’; τάς φυϊζκάς.

Τί γέλ.ια εκχαχν εις τδν δρόμον ! Ό Κοζορζκη; υπερή
φανο; διά τδ κατόρθωμά του ώδήγει πρώτος ζύτδς όλους

■ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ε’ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΣΥΝΘΕΣΙΝ ΔΙΗΓΉΜΑΤΟΣ
Ελαοον μερο; τειακοντα ουο συνορομ.ηται. των οποίων τα διη

γήματα κοίνονται ώ; έξης κατά τάξιν επιτυχίας.
Βοαβεύετα·. τό κατωτέρω δημοσιευόμενον διήγημα τής «κ Πει

ραιώς δωδεκαετούς
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΜΠΑΝΗ

ι ώς τό καλλίτερων πάντων, καϊ σύμφωνοι πρός τους όρου; τοΰ ίιχ- 
ι γωνισμοΰ.

•Επαινούνται τό διήγημα τής έκ Ναυπλίου Πιπή; ΆντωνιΑ- 
ι

Ο,ΤΙ ΣΠΕΙΡΕΙΣ.,

ΊΙτο’ι, ενθυμούμαι, ή 2.» Μαρτίου, ή 'εορτή τοΰ μικροΰ 
μου άδελφοΰ. Τό απόγευμα ήλ.θον πολλ.ζΐ φίλ αι μου όπως 
τοΰ εύχηθωσι χρόνια πολλά.· άφ’ ού εκαθήσζμεν ολίγον 
άπεφασίσαμεν, επειδή ήτο καλός καιρός, νά έξελ.θωμεν ε’.ς 
περίπατον μέχρι τών αγρών. Κζθ όοόν άπηντήσαμεν γέ
ροντα τινα επαίτην, ό όποιος μα; έζήτησεν ελεημοσύνην· 
τδν επλησιάσαμεν, και άφ’ ού τώ εδωσεν έκαστη κάτι τι, 
μία έξ ήμών τόν ήρώτησε.

— ΙΙαπποΰ, ή φυσιογνωμία σου άποδεικνυει. ότι δέν έ- 
γεννήθης δι’ επαίτην, άλλ’ ότι δυςτυχιαι μεγάλα·, σέ έ
καμαν τοιοΰτον.

— Έ 1 παιδιά μου ! άπήντησε, δέν έπαθον δυςτυχίας, 
άλλ’ «ό,ει e'fjitif.n. αϊτό *«ι  καί έσεισε τήν κε
φαλήν σιωπήσας, ώ; νά άνεμιμνήσκετο το παρελθόν.

— Διατί το είπες αύτό. παπποΰ ;
—■ ’Ακούσατε, παιδιά μου. νά σας διηγηθώ τον βίον μου 

καί θά ένοήσητε.
"Ολαι τότε έλάβομεν θεσιν πλησίον τοΰ γέροντος περίερ

γοι ούσαι νά άκουσωμεν τήν ιστορίαν τοΰ βίου του.
—Έγεννήθην. παιδιά μου, εις τό Άργος· οί γονείς μου 

ήσαν όπωςοΰν εύποροι, εΐχον δέ έμέ τό μόνον τέκνον των και 
είς έσ.έ εΐχον όλα; τάς ελπίδας των όταν ηλθεν ή κατάλ
ληλος ηλικία με έστειλαν είς τό σχολεΐον. Κατ’ άρχζ; έ
πη γζ tv ζ μέ εύχαρίστησιν, άλλά κατόπιν σχετισθεί; μ'ε με
ρικούς κακούς μαΟητάς ήρχισα νά κζμνω *pi>i,Wi-<H, , καθώς 
λέγουν οί κακοί μ.ζθηταί. νά μεταβαίνω δηλ. είς τους ά- 
γρούς καί νά παίζω μαζύ των τούς βόλους καί τό τόπ·, 
έν’ ώ οί χλ.λοι συμμαθηταί μου έπήγαιναν είς τό σχολεΐον 
τοΰτο τό ίκαμνα πολύ συχνά. πολλάκις δέ ό διδάσκαλός 
μου. μέ συνέλαβε καί μέ ετιμώρησε·.·, άλλά τό κακόν πλέον 
εΐχε ριζωθή έντός μου καί δέν μετενόουν πολλάκις ό πα
τήρ μου μανθανων τάς άταξίας μου ταύτας μέ έλάμβανε 
κατ’ιδίαν καί μέ συνεβούλευεν. άλλ’εγώ δέν ήκουα τίποτε· 
ο νοΰς μου ήτον είς τό τόπι, είς τούς βόλους, καί τού; ά- 
γρους· υ.ΐαν μόνον φρασιν ενθυμούμαι άζόμη καί τήν ό- 
ποιαν θά ένθυυ.οΰμζι έν όσω ζώ «Πρόσεχε, παιδί μου, πή- 

τούς άλλους, έως δτου έκλεισαν τδν 4ράκον ε’.ς μίαν σκο
τεινήν' φυλακήν, όπου επζθε τά «πίχειρά τής κακία; τον 
καί όπου εύρίσκετζι άκόμη μ*Ζ? 1 τή; σήμερον . . .

Τί σκέπτεσθε σ·ΐ; τώρα διά τόν Δράκον ; . . .
Άν δεν ήτο λαίμαργο; καί κακός, δεν θζ είχε τώρα 

κζλλιτέρζν τύχην ;
Αξίζει ή δυνζαις χωρίς τήν φρόνησιν ;
Πρέπει νά τιμωρώνται οί κακοί ;

οου σι α την επιτυχή εμπνευσιν κι: την πρωτοτυπίαν. μ«9 ιάν 
έγράφη. τό τή; ένταΰθα Σεβαστή; Μ. Κυπαρίσση διά <ήν άφελ.τ, 
καί εΰληπτον περιγραφήν. κχϊ τό τή; έκ Κωνσταντινουπίλως Πο
λυξένης Ήλιίσχου. ώ. άζ·6ν επαίνου.

1 "Αξια εύφημου μνείας κοίνονται τχ διηγήματα τών Γ. Π Πε- 
τοοπούλου. Μαρίας Κσυδούνα. Νικολάου ΓΙχτση, Παραβεισίου Πτη
νού. Μιχοοΰ Διδασκάλου καί Άλες. I. Άλεξιάδου.

Τά ύνύματα των λοιπών μή βραβευΟέντων ελλείψει χώρου 
δέν δημοσιεύονται.

ΘΛ ΘΕΡΙΣΙΙιΣ . ,

•ρ,νη είς τό σχολεΐον. διότι ό. τι σπείρεις αύτό καί θά θε- 
ρίσγ,ς.» Βλεπων έπί τέλους ό πατήρ μου ότι δέν ήμην διά 
γράμματα, μ'ε εβγαλεν άπό το σχολεΐον καί έσκεπτετο νά 
μέ βάλη είς έογζσίαν τινα. Ακόυσα; εγώ τοΰ-ο έστενοχω- 
ρήθην πολύ, διότι δέν εΐχον συνειθίσει τήν εργασίαν καί έ-· 
σκέφθην νά φύγω κρυφίως εκ τής πατρικής οικίας. Έγερ-- 
θείς τήν ιδίαν νύκτα, περί τό μεσονύκτιον έξήλθον τή; οι
κία; καί ελαβον τήν εί; Αθήνας άγουσαν- ώδοιπόρουν μέ
χρι τή; μεσημβρίας τής επομ.ένης. οπότε πεινάσας ήναγ- 
κάσθην. επειδή δέν ειχον χρήματα, νά είςέλθω εις κήπον 
τινα καϊ νά κλέύω μερικά λαχανικά, διά νά φάγω. Κατά 
τό 'εσπέρα; ε’-ςήλθον εί; ενα χάνι καί παρεκζλεσα τόν ιδιο
κτήτην νά μ'ε δεχθή νά κοιμηθώ τήν νύκτα έκεινην μέ εύ- 
σπλαχνίσθη καί μέ έδ-χθη. Περί τό μεσονύκτιον, έν’ ώ· 
πάντε; έκοιμώντο. έσηκώθην καί εϊδον ότι ο πλησίον μου 
έξηπλωμένο; ζωέμπορο; έκοιμζτο βαθύτατα’τον έύηλάφισα. 
καί εΐδον ότι τδ έν τή ζ<·’>νη του εύρισκομενον βαλάντιον ήτο· 
πλήρε; χρημάτων τό έξήγκγον ήσύχω;, χωρίς νά τό ένοή- 
ση καί άνεχώρησα κρυφίως.

Ήλθον εί; ’Αθήνας- παρήλθον άρκετοί μήνες· διηρχόμην 
τήν ημέραν περιφερόμενο; είς τά; οδούς καί τά καφενεία 
έξοδεύων τά χρήματα τοΰ ζωεμπόρου. ότε ημέραν τινα μέ 
συνήντησεν ε’.ς εν καφενεΐονάμέσως μέ άναγνωρίζει καί κα- 
λεΐ κλ.ητήρά τινα. ό όποιο; μέ συνέλαβε καί μέ ώδήγη- 
σεν ε’.ς τά; φυλακά;. Έδικάσδην καί κατεδικάΛθην είς δε. 
καετή ειρκτήν. "Οτε έξήλθον τών φυλακών ήμην πλέον εί- 
κοσιπενταετή;· έργκσίαν καμμίζν δέν ήξευρα.· εφόρεσα ράκη 
καί έγεινα επαίτης.

Ηαοήλθον άπδ τότε τριάκοντα έ’τη καί εξακολουθώ νά 
είμαι έπαίτη;· είχε δίκαιον ό πατήρ μου: «ο.τι έσπειρα 
αύτο καί έθέρισζ.»

Ταΰτα. είπε καί κρύψα; τήν κεφαλήν του έντός τών 
χειρών του παρεδόθη εί; συλλογισμούς. Εί; τήν θέσιν αύ
τήν τόν άφήσαμεν καί άνεχωρήσαμεν κρυφίως, χωρίς νά τον 
άνησυχήσωμε· .

Αικατερίνη Καμπανη
(Λίμ.'·στ4ζουσχ Κ*ρδία>

II ΛΙ Κ V XI
130 Αίνιγμα

Άν ϊσω; ή νήσο; άκέφχλο; ν.ει'νη 
άαέσω; άοχαΐο; μονάρχης Οχ γει'νη’ 
άν ΐσω: ή νήσος τόν τράχηλον χ άση 
ζα· πάλιν ώ; νήσο; άπλοϋτ' ένβχλάσση. 
’Εστάλη ύπό Μαρίχς Γεωογχχοπούλου

137 Αίνιγμα
Όταν μ’ ε/ης τί χαρά ' 
όταν μ' άποζεφαλίσης 
•πβεσεχε υ.ή μ' απόκτησης· 
είμαι ΰβρι; φοβερά.

’Εστάλη ύπό Κ. Ν. Γεωργιάόου.

Λ Τ I Κ Λ. I X Κ II X Ε I X
ι 38 Λογοπαίγνιου

Μύτην φίλε έαν θέση; 
και ουράν λινήν σιμά μου 
έν νησί 0’ άποτελέση; : 
Ποιον είναι τ’ όνομά μου ;

Έστάλ,η ύπό Γεοτυνίου παιοό:.
159 Αίνιγμα

·. ίμαι νήσος τών Κυκλάδων 
άν μέ άποκεφαλίσης 
πρόσεξε μή υ.ε πατήσητ.
Έτήν όσφύν μου Οές έν γραμμα, 
Καί 0α λάμψω έν τώ άμα.

Εστάλη ύπό Ί>· Ρουβινέτη.

■ Χριστός ’Ανίατη 
ορομηταί ! . .

«ιλεΰ. μοι συν- 
Λνίστη ! μικροί

* *” J*  
. Χριστός, 

μου φίλοι.' χαρεΐτε τώοα, οπότε κα: ο! άγ
γελοι συναγάλλονται εν ουοανώ δια την 
Άνάστασιν τοϋ χριστού ! 'Επί τή έορτή 
ταύτη πασα ψυχή ζώσαεύφοαίνετα·.’ πάσα 
'Ελληνική καρδία πάλλει βιαιότερον πο
θούσα σϋν τή Άναστάσει τοΰ Χριστοΰ κα! 

"Εθνους ! τήν έλευΟέρωσιν τών ύπό βαοΰν 
ρ.τ.—α. ^Οεΐτε 

τόν Άνα-

-ήν Άνάστασιν τοΰ ______
ζυνόν διατελούντων ’Ελλήνων αδελφών ! . . . ΕΰνεσΟε. 
πάντοτε τήν Άνάστασιν τοΰ Έβνου·. ! ’Ελπίζετε επί 
στάντα Χριστόν, ώς Σώτήρα ήμών !

Ή χαρά μου είναι απερίγραπτο;, μικρά μου φίλη Φανή Χωτη- 
ροπούλου, διότι ελαβες τό θάρρος, ώ; μοϊ γράφεις είς τό χαριτω
μένο σου γραμματάκι. να μοι στείλης λύσεις αινιγμάτων και νχ 
λάβης μέρος καϊ εις τόν έκ-ον δ’.αγ<4ν·συ.όν. Πίστευσέ το. εχάρην 
πολύ, παρά πολύ. Σέ συγχαίρω κα! διά τό ώραίον σου διηγημα- 
τάκι, τό όποιον μοϊ ήοεσε πολύ. Είς τό .επόμενον τεΰχο: Οά δημο- 
σιευΟώσιαποτελέσματα τοΰ διαγωνισμού. Μή λυπηΟήο. άν σο! 
εΐπω νά άλλάξης -ό ψευδώνυμόν σου. διότι τό ?χει άλλη μου φίλη’ 
θά εύρη; βέβαια άλλο, μέ τό όποιον άνυπομόνω; περιμένω καί νά 
μου γράψης. θά μο! κάμη; αραγε αύτήντήν χάριν, διά τήν όποιαν 

■θά σέ αγαπήσω άζόμη περισσότερον·. . . .
Αγαπητή Τψιτενής Κυπάρισαος, διατί δέν μο! εστειλεε καϊ 

τάς λύσεις τών αινιγμάτων Σου :
Κατά λάθος τοΰ διεκπεραιωτοϋ έζη-ήθη ή συνδρομή Αίμοστί- 

ζουσα Καρδία. Ή ευχή σου. ήτις είναι καϊ εύχή όλων μου τών 
συνδρου.ητών σέ πληροφορώ ό-ι θα έκπλ,ηρωθή ταχέως. Ε’.ς τάς 
τόσον κολακευτικά περί τοΰ Περιοδικού κοίσεις Σου σέ ευχαριστώ 
μεγάλως. Σέ συγχαίρω έπ·'ση; και διά τήν επιτυχίαν. . . .

Πολύ κακά κάμνεις Ύψιπέτα 'Λετί. καϊ μοι στέλλει; αίνίνματα 
άλλωηπεριοδικών ώ; ίδ'κά σου. Τό 134 αίνιγμα, όπερ μοι εστει- 
■λες. είαε δημοσιευθή είς δύο άλλα περιοδικά. Έάν τό έπχνα- 
λάβης. θά δημοσιεύσω τό όνομά σου διά νά τό μάθουν όλοι οί φίλοι 
μου. Ή κλοπή κα! τής πνευματική; άζόμη ιδιοκτησία- είναι έγ
κλημα οοβερόν καϊ πιοςάπτει όνειδος κχϊ εντοοπην εί; τόν κλέ
πτην. Πρόσεξε νά μή ύποπέσης άλλοτε εις αύτό

Τό ψευδώνυμόν σου δέν τό εχει άλλο, φίλ.ος μου. αγαπητέ 
■Βύρων. Ή παιδική ήγώ, τήν όποιαν μο! εστειλες. δέν θά δημο- 
σιευθή. διότι κατά κακήν τύ’/ην εχει δημοσιευθή εί; άλλο πεοι- 
οδικόν ! . . . Στιΐλέ μοι άλλην, ίδικήν σου όμως, καί θά τήν δη
μοσιεύσω.

Έκ λάθους τοΰ διεκπεραιωτοϋ σοί έζη.-ήθη διπλή συνδρομή, 
•φίλε κ. ’Αναστ. Ζ.ανέτε.

Δέν τό εχε’ι άλλη τό ψευδώνυμον σου. αγαπητή ΊΙπειρώτις. Τό 
ν’ άφήση; τόν περίπατόν σου διά ν’ ανάγνωση: κα! εκ τρίτου τό 
Περιοδικόν μέ κάμνει νά σέ αγαπώ ακόμη περισσότερον

Πολύ, παοά πολύ σέ ευχαριστώ, διά τήν τόσην ποός έμέ αγά
πην σου καϊ δια τα: φροντίδας σου. όπως εγγράψης όλας τα: 
•φίλας σου συνδοομητοίας. μικρά μου οίλ.η Σεβαστή Μ. Κυπαρίσση. 
Σέ παρακαλώ νά δεχθή; χίλια φιλήματα ώ: αντάλλαγμα τών 
κόπων κα: τής αγάπης σου Και εί; του; δύο διαγωνισμούς σέ 
έδέχθην ευχαρίστως «

Δέν γνωρίζει; μέ πόσην χασάν άνέννωσα τό γοαμματάκι σου. 
αγαπητέ μοι φίλε Κ. Λ. Βασινιώτη. Τό έγνώριζο» ότι μέ άγαπας 

ι ίο 'Απροσδόκητα
Ποίαν πάλιν τή; Μιζ-άς Άσία; “χομεν 

εις τον πόδα μας:
Πώτ ούναται ό τυφλό: εν ώ δέν θλέπει 

να γνωρίζη τήνώοαν;
Έστάλησαν ύπό Ν. Παζαρλή,

Λ,ύσεις άσκήφειον Γ’ τεΰχους
131) Τό στοιχείου Σ — 132) Σταύρος 

—Σταυρός.— 133) Κανα-ριον—''ανάριου. 
— 134) δάζρυον-κρύον. —135.) Νικάλαοε'ή 
’Αλκίνοος καϊ Κλεοπάτρα.

πολύ πολύ όπως μο! γράφεις, δέν εΐξευρον όμως διά τί τόσον καιοόν 
δέν μοι εγοαφε;· άπό τοΰδε γράφε μοι τακτικά. Είς τόν διαγωνΓ 
σμόν σέ έδέχθην μετά μενάλη: μου χαράς, x χ ώ ρ ι σ τ ε συν 
ο ο ο μ η τ ά μ ο υ ! Τά αίνίγματά σου θά δημοσιευθώσι.

•'οϊος καί πότε σέ ένέγραψε συνδρομήτριαν. άγνωστος οίλη μου 
.Μαρία ϊυριοπούλου ; Εις τόν κατάλογον τών φίλων μου δέν είναι 
σημειωμένου τό όνομά σου. ' οάψε μου πώς ελαβες τα.·φύλλα.

Ξεύρετε πόσον υέ άγχπή ή μικρά φίλη μου Μαρία Παπαθα
νασίου ; Τόσον πολύ, ώςτε κα! εί; τό δνειρόν της μέ άναγενώσκει 
ακόμη ! Έγώ σοϋ στέλλω χίλια φιλήματα, μικρά Μαρία, διά τήν 
τόσην αγάπην σου. άπό τά όποια παοακαλώ νά δώσης τά_ ήμίση 
κα! εις τήν οίλην μου Σοφίαν Μποϋφη. ή όποια θά τό έθεώοει 
ώς τό μεγαλήτερον ευτύχημα τής ζωή; της, άν έξεδιδόμην κ α θ’ 
έ κ ά σ τ η V !

Ώραίον ε|ναι τό ψευδώνυμόν σου. Μικρούλα, Τραλαλά· γράοε 
μου μέ αύτό Τό γραμματάκι σου μέ εκαμε νά πηδώ άπό τήν 
χαοάν μου. διότι μέ άγαπας τόσον πολύ. Τό Λεύκωμα θά σοι τό 
στείλω.

Έσο βέβαιος ότι δέν θά σοΰ λείψη κάνέν φύλλον. αγαπητέ 
μικρέ I- Βοττάκη, άφοΰ τόσον μέ άγαπής. ώςτε δέν δύνασαι νά 
ζήση; άνευ έμοΰ I Τά αίνίγματά σου θά δημοσιευθώσι μέ τήν 
σειοάν των ·

Έάν δέν έδημοσιεύθη τό αίνιγμά σου. αγαπητέ φίλε Μικρέ Λι- 
ίίσκαλε. δέν σημαώει ότι δεν είνε καλόν, άλλ/ ότι δέν ηλθεν 
ή σειοά του ακόμη. Ευχαρίστως θά δεχθώ καί τά νέα αίνίνμχτχ 
κα! τήν παιδικήν ήχώ. Ε’·ς τόν -Υψιπίτην ’Αετόν όπως βλέπεις 
κάμν .ι τά; δεούσας παρατηρήσει; καί πιστεύ ο ότι οέν θα τό έπα- 
ναλάβη πλέον.

Τά αίνίγματά σου μετά τών απαντήσεων εις αμφοτέοους τού: 
διαγωνισμού; ελαβον. αγαπητόν Παραβείσιον ΙΙτηνύν. Τό γραμ
ματάκι σου μέ κατεμάγευσε και υ.έ έκαμε νά σκεφθώ έπί πολύ άν 
μέ άγαπας πράγματ· όσον μοϊ ·ράφει. Καλά έκαμες ν’ άλλάξη: 
τό ψευδώνυχόν σου καί διά τόν λόγον, τόν όποιον μο! γράφεις, κα! 
διότι τοΰτο είναι ζαλλίτεοον. Γοαφε μου συχνά.

"ε τί λέξεις ν’ απαντήσω εί; τό ώραίον γραμματάκι σου. αγα
πητή μου οίλη Μαρία Π. ΗεοχΛρη : ’Αληθινά μέ ά~απας τοσον 
όσον μοι γράοεις : Άλλά τό-ε δέν θά μείνη πλέον αγάπη διά καν
ένα άλλον φίλον μου Έγώ είς αντάλλαγμα τϊ.ς τόσης άνάπης 
σου σο! γνωστοποιώ ότι μετ’ ολίγου; μήνα; θα εζπληοωθή άφεύ- 
κτω; ή ζωηρά έπιθυμίχ σου. Έπί τοΰ παρόντος σοί στέλλω πολλά 
πολλά φιλήματα ·

Είναι αληθές ότι εύχαριστεΐσαι τόσον πολύ μαζύ μου. αγα
πητή Ταώ ; Τό πιστεύω, διότι ή χασά σου μαίνεται άπό τό γραμ
ματάκι σου. Ώραΐαι είναι αί οράσεις σου. όσον καί τά αίνίγματά 
σου. τά όποια θά δημοσιευθοΰν μέ τήν σειράν των. Μή παύση; να 
μέ αγαπάς ! I !

Καϊ Εν άκροτελεύτιον^τό όποιον γράφω μόνον και μόνον διά νά 
χαρώσινδλο· οί αγαπητοί μου μ·κοο! φίλοι: Οί νέοι συνδρομητα! 
οί όποιοι ένεγοάοησαν ύπό τών καλών αύτών διδασκάλων, είνε τό. 
σον πολλοί, ώστε όλ'γιστα φύλλα μο! άοήκαν εις τό -,ραοεΐον μου 
έκ τών 5,000 αντιτύπων! Καί όλονέν έγγράφονται νέοι ! Άκατα- 
παύστως ! !

Εί: τά; έπισγλάς, άς ελαβον με,τά τήν |5ην. θ’ απαντήσω 
εις τό έπόμενον τεΰχος, διότι είναι τόσον πολλαι ώςτε δεν επαρκε" 
ό χώρος ν' απαντήσω τώρα είς όλα;.

I
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ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ

Τήν αύγή, τήν αυγή, 
τό αρνάκι προςκαλεΐ 
τό/μικρό τό Έλενάκι 
νά τοΰ δώση χορταράζ 
και νερό πολύ.

Γην αυγή, τήν αυγή, 
γάβ φωνάζει τό σκυλί 
Έλενάκι, Έλενάκι,

7.ου ενα κοκκαλάκι, 
εινώ πολύ !

Και ευθυ; το Έ) 
μέ χαρά πολ.λή 
δίδει χόρτα ’στό αρνάκι 
καναβοΰρι ’στό πουλάκ 
κοέας ’στό σκυλί.

Εις τόν έγγράφοντα πέντε συνδρομ.ητάς δίδοται δωρεάν 
ό Λος τομ,ο; τοΰ περιοδικού, εις δε τόν έγγράφοντα τρεις 
δίδοτκι τό Λεύκωμα.

— Συνδρομ.ητα’ι έγγράφοντα'. έν— Συνδρομ.ητα’ι έγγράφοντα·. έν τώ γραφείω τοΰ περιο
δικού, έν τώ βιβλιοπωλείο» κ. Γ. Καμπάση έπί τής όδοΰ 
Αιόλου, παρά παντ'ι Έλληνοδιδασκάλω ή Δημοδιδασκάλω 
και ανταποκριτή τοΰ περιοδικού.

— Ιίαρακαλοΰνται οί κατέχοντε 
περιοδικού» νά

— ’Ανταποκριτής ήμών, προς τούς 
νή πληρώσωσιν οί βουλόμ.ενοι, έχομεν 
προηγουμενω τευχει δι’ αλλας πόλεις

ς αγγελία; τοΰ «Ιίαιδι- 
έγκαίρως.
όποιου; δύνανται 
εκτός τών έν τώ 

-- -......., ...... όνομασθεντων, έν
ΙΙειραιεϊ τόν κ. Χρηστόν Πυρπασόπουλον διευθυντήν 
ΐδωτικοΰ Καπνεργοστασίου έν όδω «Μακρκς Στοάς», έν 
Πάτραις τόν κ. Κωνστ. Π. Θεοχάρην, έν Τσαγζαράδα Βώ
λου τήν Δημοδιδασκάλισσαν κ. "Ελένην Πετρίτου, έν Άμ- 
φίσση τόν κ. Γ. Τσουμ.ήν, έν Ζούρτση ’Ολυμπία; τήν Δη
μοδιδασκάλισσαν κ. Σταματίναν Κατράκη, έν Πλατάνι.) 
Ναυπακτίας τόν Δημοδιδάσκαλον κ. Κωνστ. Γοΰραν, έν

κου ιστρέψωσιν αύτά;

Μακρυνίτση τόν Δημοδιδάσκαλον κ. Διομήδην Διαζουμ.ήν. 
έν Αευκάδι τήν Δημοδιδασκάλισσαν κ. Ελένην Άσπροϊέ- 
ρακα, έν Σύρω τόν κ. Βεκιαρέλην βιβλιοπώλην, έν Αίδηψώ' 
τόν ζ. I. Δ. Τσικρικαν— Έν Σμύρνη τόν κ. Γεώργ. Γε- 
ράκην (παρά τω Λυκείω κ. Ν. ’ΑρώνηΊ, έν Χίω τόν κ. Κα- 
νελλάκην. έν Ι’αλαζίω Ρουμανίας τόν κ. 11. Χριστοδούλου, 
εν Χάλκη τόν φίλον ιατρόν ζ. Έμμ. Κωνσταντινίδην καί 
έν Κυδωνίαις (Άϊβαλ.ή) τόν κ. ΣανικΟν.

— Πάσα αιτησι; συνδρομής δέον νά συνοδεύηται 
τοΰ αντιτίμου.

— Ό Αος τόμος τοΰ περιοδικού δίδοται αντί 
δραχμών ε'ς τούς συνδρομητής, αντί τριών δέ ε'ς 
μή τοιούτους.

•ζετζ

δύο
5 του;

1

Συνιστώμεν ταΐς συνδρομήν: ία ι; ήμών τήν βΦιλόζαλον Πηνε
λόπην.- τό πλούσιον τοΰτο είς χειροτεχνήματα καί σχέδια μηνι
αίου περιοδικόν, οΰ ή έτησία συνδρομή είνε ένταϋΟα μέν δραχ. 8, 
εν δέ ταΐς έπαοχίαι; 9. καί εν τώ έςωτερικώ φρ 10. Διευθυντής 
καί έκδοτη: όζ. Α. Άλεςιάδη:. Γεαοεΐον άπένα/τ1 Νέου Θεάτρου,κ

Εες υύδένα θέλει αποσταλή τό φύλλον τοΰτο έάν δέν χ*κτχβχλν)  τήν συνδρομ-ήν του.
Έκ τοϋ Τυπογραφείου « Λί Χέα·. ’Ιδέα·.» επ', τήξ πλατείας "Αγίου Γεωργίου Ι'αεύτση.


