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Τό ΎπουργεΤον τής Δημ-οσϊας Έζπαιδεϋαεως συνιοτϊ κατ’ έηανίληψιν ηρός τούς ζ.κ. ΧχολΑρχας, Ελληνοδιδασκάλους καί
Δημοδιδασκάλους τό λ Παιδικόν Περιοδικόν» ώς συντελούν είς την διανοητικήν άνάπτυξιν καί ηθικήν μύρφωσιν τών «αϊδων.

Γέννησις ΙΓρωτοτόκου τοϋ Διαοόχου
jt η έβδομη παρελθόντος 'Ιουλίου, νέος φύεις βλαστός τής Έλληνιχής Δυναστείας, ό Πρωτότοκος τοΰ 
Τ, Διαδόχου, άνεπτέρωσε τήν γλυκεϊαν ελπίδα, ήν τρέφει σόμπας ό Ελληνισμός ύπέρ τοΰ μεγαλείου τής 

πεφιλημένης Πατρίδος, και έκράτυνε τήν αγάπην ήμών πάντων πρός τόν Βασιλικόν ήμών Οΐκον, δν δ 
θεός σκέποι καί μεγαλύνοι προς δόξαν τής Πατρίδος.

ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ - ΝΕΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μεθ’ ύπερηφανεία; εύνοήτου ή Διεύθυνσις τοΰ «Παιδι
κού ΙΙεριοδικοΰ» εκφράζει έντεΰθεν τά θερμά αύτής 

zj ευχαριστήρια πρό; τοΰ; διδασκάλου; καί διδασκαλίσ- 
σαςτής πρωτευούσης καί τών επαρχιών διά τήν πρό; τό 
• Παιδικόν Περιοδικόν· έκτίμησιν αυτών, ήν πολ.λαχώς 
άνωμολόγησαν ’ενώπιον τή; τε εξεταστική; επιτροπή; καί 
τών γονέων, διακηρυ'ζαντε; δτι τό «Παιδικόν Περιοδικόν· 
παρέσχεν αυτοί; ού σμικράν βοήθειαν εί; τό δυςχερέ; εργόν 
των, τής διδασκαλία; καί μορφώσεω; τών Έλλ.ηνοπαίδων.

Περί τής καθόλου άξίας τοΰ ΙΙεριοδικοΰ έλάλησαν, 
σύμπασα ή δημοσιογραφία καί οί συνδρομηταΐ καί άνα
γνώσται τοΰ ΙΙεριοδικοΰ· περί τής βοήθειας όμως,ήν τοΰτο 
παρεΐχεν ε’.; τά Σχολεία άνεμένομεν νά όμιλήσωσι καί οί 
διδάσκοντες ώ; αρμόδιοι ν’ άποφανθώσι περί τούτου.

Καί έλάλησαν λίαν εύγλώττως έκλε'ξαντε; δι’ απαγγε
λίαν τούς διάλογους καί τά ποιήματα τοΰ Περιοδικού 
καί διδάξαντες άπαντα τά έν αύτώ δημοσιευθέντα άσματα.

Δεν εΐναι υπερβολή, έάν ειπωμεν, ότι είς άπαντα ανε
ξαιρέτως τά Σχολεία τής πρωτευούσης καί τών έπαοχιών 
ένθα εΐναι διαδεδομένο/ τό «Παιδικόν Περιοδικόν» μόνον 
έξ αύτοΰ παρελαβον οί διδάσκαλοι τους πρός απαγγελίαν 
διαλόγους, τά ποιήματα καί τά άσματα, καθ’δσον ταΰτα, 
ώς διεκήρυξαν οί πλεϊστοι τούτων, έγράφοντο μετ’ ίδια- 
ζούσης έπιμελεία.ς καί δεξιότητας πρός τόν ώρισμένον τοΰ
τον σκοπόν.

Ή εργασία αΰτη, ήν τό Περιοδικόν προςέφερε, τολμώ- 
μεν νά ειπωμεν, δέν είναι μικρά, όσον φαίνεται έξ αρχής. 
Είς ούδέν ήθελε χρησιμεύσει διάλογος ή ποίημα άπαγ- 
γελόμενον ύπό τοΰ παιδός, έάν δι’ αύτοΰ έπρόκειτο νά. 
κινηθή τό μειδίαμα ή ή λύπη τοΰ άκροατοΰ καί ούδέν 
πλέον. Έν τοϊς διάλογοι; καί τοΐ; ποιήμασιν, ώς καί έν 
παντί εργω διά τήν μικράν ηλικίαν γραφομένω, ζητείται 
τό ηθικόν εξαγόμενον τό παραμένον έν τή ψυχή τοΰ 
παιδός, καί τοιοΰτον ήτο τό σκοπούμενον εξαγόμενον είς 
πάντα; τούς δημοσιευθέντα; έν τώ «Παιδικώ Περιοδικοί» 
διαλόγους και ποιήματα καί είς τά λοιπά δημοσιεύματα.

Δέν έρχόμεθα εί; μερικωτέραν άνάπτυξιν τών ανωτέρω, 
ϊνα μή έκτραπώμεν τοΰ σκοποΰ ήμών τοΰ νά εύχαριστήσω- 
μεν δηλαδή άπό καρδία; τούς διδασκάλου; καί διδασκα- 
λίσσα; διά τήν πρό; τό Περιοδικόν έκτίμησιν αύτών, 
ήτις άμα επιβάλλει νέας ύποχρεώσεις πρό; τήν διεύθυνσιν, 
διά τήν έκπλήρωσιν τών όποιων, κρίνων τι; έκ τής μέχρι 
τοΰδε πορεία; τοΰ ΙΙεριοδικοΰ, δέν δυναται ν’ άμφιβάλλη.

Εί; τό εργον τοΰτο ή Διεύθυνσις εχουσα συναρωγούς 
καί συνεργάτας διαπρεπείς έν τή κοινωνία λογογράφου; 
εύελπιστεϊ ότι καί έν τω μέλλοντι θέλει καταστήσει τό 
Περιοδικόν, ού μονον άριστον ανάγνωσμα και εντρύφημα 
πάσης οικογένειας, άλ.λά και άριστον σύμβουλον καί βοη
θόν τών διδασκόντων, παρ’ ών προςδοκα τήν αύτήν·, άν 
όχι μείζονα, ύποστήριξιν.
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Ο ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΣ
(Αιήγημα διλ υ,ιχρΑ παιδία)

— «Τί νά παίξωμε, Τάκη

μαμά ειχεν έξέλθει διά 
μιαν εργασίαν της.

Ό μικρόςΚοκός καί 
ό αδελφός του Τάκης, 
ή μικρά 'Αγλαΐα καί 
ό Νίκος θά έμενον μό
νοι είς τό σπήτι καί 
Οά έκαμνον ό,τι ήθε- 
λον !

Τί ωραία ευκαιρία ! 
Δέν θά ητον ή μαμά 
επάνω άπό τό κεφάλι 
των νά βλέπη τί κά
μνουν καί νά τούς 
φωνάζη μέ έκείνη τήν 
φοβερή φωνή της ... 

Λοιπόν, . . .
·. έρωτα ό Κοκός.»

— «Τόν κρυφτό», άπαντώσιν όλοι μέ μία φωνή
— «'Εμπρός ! κρυφθήτε! καί έγώ θά σάς ευρώ ! 

έπανέλαβεν ό Κοκός.
Άμέσως έτρεξαν όλοι νά εύρουν καλήν κρυψώνα. 
Ή 'Αγλαΐα έκρυβη είς τήν αποθήκην, ό Νϊκος 

είς τό μαγειρεϊον καί ό Τάκης είς τήν τραπεζαρίαν.
Ό μικρός Κοκός, διά νά μή τούς ΐδη, είχε κρυβή 

προςωρινώς είς τό δωμάτιόν τοΰ ύπνου, όπου, ακού
σατε τί έσοφίσθη!

' Πέ μου poJor μυρωμένος 
ϋ.τοο χ-ureic άνθισμένον 
γύρω γύρω τόσην θείας 
χαΐ ώραίαν ευωδίαν, 
τις σέ επ.Ιασεν ώραΐον ; 
—ό θεός ό θεός.

'Πέ μου χαρωπό που.Ιάχι 
ποΰ επάνω 'στό χ.Ιαδάχι

Ο ΘΕΟΣ — Ο ΘΕΟΣ 
τήν αυγή σιγά προ ά.Μεις 
χαΐ χαρούμενο μας ό,-ά.Ι.Ιεις, 
τις σε επ./ασεν ώραΐον ;
—ό θεός, <> θεός.

Πέ μου χαρωπό φεγγάρι 
ποΰ σκορπίζεις τόση | άρι 
όταν απ' τά όρη ργαίνης 
χαΐ ’σ:όν ουρανό πήγαινες,

ΠΕΤΡΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ X

Μετα.’ξΰ τοΰ χαλοΰ xxt τοΰ χαεχοΰ.
Μεθαύριον τήν πρωίαν, ό Πέτρος έπήγε νά παραλαβή 

τον ’Ιάκωβον άπο τό ξενοδοχεϊον όπως τόν όδηγήση ό 
ίδιος είς τόν ναύσταθμον καί προσπαθήση νά τόν είσαγάγη 
μεταξύ των εργατών. Δεν άπέκρυψεν όμως άπ’ αύτόν ότι 
οϊ έργάται ήσαν κακώς διατεθειμένοι πρός τούς έπιστοέ- 
φοντας έκ τής Καύένης καί ότι έπρεπε νά περιμένη ψυχρούς 
λόγους. Συνέστησεν όμως είς αύτόν υπομονήν.

Ό ’Ιάκωβος δέν ήδύνατο νά ύποσχεθή -ζεγάλην ύπομο- 
νήν ·τώ ύπεσχέθη όμως ότι θά ήνε ήσυχος, διότι έπρεπε 
να κερδίζη τά πρός τό ζήν. Κατά βάθος ίσως δεν είχε

Διά νά φοβίση τήν μικράν Αγλαΐαν έσκέφθη νά 
ένδυθή 'ςάν μπαμπούλας καί νά παρουσιασθή 
έξαφνα φοβερός καί τρομερός ένωπών της !

Ή Ιδέα τοΰ ήρεσε πολύ καί άμέσως άπεφάσισε 
νά τήν πραγματοποιήση.

Ένεδύθη λοιπόν ένα ύποκάμισο μεγάλο τοΰ 
μπαμπά του, έφόρεσε ένα καπέλλο υψηλό χαλα
σμένο, ήλειψε τήν μύτη του, τά μάγουλά του καί 
τό μέτωπό του μέ μαΰρο μελάνι, έλαβε καί ένα 
κοντό μπαστουνάκι καί έτρεξε ν’ άνακαλύψη τήν 
’Αγλαΐαν καί τούς άλλους είς τήν κρυψώνα των.

Άλλά, μόλις έμβήκεν εις τήν αίθουσαν καί πα
ρετήρησεν άπέναντι είς τόν καθρέπτην, είδε, ...τί 
είδε νομίζετε ; . . .

Τόν ίδιον Κοκόν^. . .
"Οχι!. . Άλλά τόν φοβερόν μπαμπούλαν, έκεΐ 

νον ποΰ φοβίζει τά κακά παιδιά!
Μόλις λοιπόν τόν είδε τόσον πολύ έφοβήθη 

ώςτε έλησμόνησεν ότι αύτός ποΰ έβλεπεν είς τόν 
καθρέπτην ήτον ό ίδιος ό Κοκός μεταμορφωμένος 
καί έβαλε μία τρομερή φωνή μέ τήν όποιαν άμέσως 
έτρεξαν όλοι είς βοήθειάν του! . . .

Ά ! κακέ Κοκό !... βλέπεις ότι δέν μένει άτιμώ- 
ρητος έκεϊνος ό όποιος σκέπτεται νά κάμη τό κακόν,

Λοιπόν μή σκεφθής ποτέ νά χάμης άλλοτε είς 
κανένα τό παραμικρόν κακόν!

Μιχ. . .

τΙ·. σέ επ.Ιασεν ώραΐον ;
—ό θεός, ό Θεός.

Καί έγώ μικρόν παιδίον 
είς τόν άναχτα τόν θειον 
μέ εί Ιιχρινή χαρδίαν 
θά προσφέρω ευλογίαν 
χαΐ θά ύάΛ.Ιω δοξασμένος
——ό θεός ό Θεός. ΝιΚ·

έ φοβείτο 
ό φόβος

διορθωθή, ώς ήδύνατο τις νά έπιθυμήστ), άλλ 
πολύ νά έπιστρέψη πάλιν έκεΐ κάτω· άρκεϊ οτι 
εφερε τό αύτό άποτέλεσμα.

Είσήχθη λοιπόν είς τόν ναύσταθμον, κατά σύστασιν τοϋ 
Πέτρου Βαντάελ, μέ καλάς διαθέσεις. Άλλ’ άν καί προσε- 
πάθει νά ένασχολήται εις τήν εργασίαν του. δεν ήδύνατο 
νά μή παρατηρή κακόβουλα βλέμματα διευθυνομενα προς 
αύτόν, καί νά μή άκούη ένθεν κακεϊθεν λ.όγους ολίγον κο
λακευτικούς, οί όποιοι δι’ αύτόν βεβαίως έλέγοντο. Ο γέ
ρων Λογκριερ πρό πάντων δέν άφινε νά περάση καμμια 
ήμερα χωρίς νά δείξη τήν δυσμένειαν του πρός τον νεον 
τοϋτον σύντροφον τής εργασίας του.

Δυστυχώς 'διά τόν ’Ιάκωβον, ό γέρων Λαγκριέρ, άνθρω
πος απροσβλήτου τιμιότητας,εΐχε μεγάλην επιρροήν είς τό 
ναυπηγείου, τήν όποιαν έφαντάζετο ότι έπρεπε νά μεταχει- 
οίζηται πρός όφελος τής δικαιοσύνης. Έπλανάτο όμως, 
διότι ή άρίστη δικαιοσύνη δέν εφαρμόζεται άνευ ολίγης 
εύσπλαγχνίας, ό δέ Αεγκριέρ έφύλαττε τήν εύσπλαγχνίαν 
προς εκείνους, ο'ίτινες έσφαλλαν ένεκεν αδυναμίας. Δια 
τοΰτο έπεδείκνυεν οτι ποτέ δέν θά όμιλήση ε’.ς τόν ’Ιάκω
βον Λεμάνς· έξ άλλου όμως δέν έστενοχωρεϊτο νά όμιλή 
περί αύτοϋ, ενώπιον του, μέ λόγους κεκαλυμμένους ούτως 
ν * « « Τ / μ- ' ·ώστε να μη ήνε τοσον εύληπτοι, το δε παράδειγμα του 
έμιμοϋντο όλοι σχεδόν οί έργάται.

Ό απελευθερωθείς κατάδικος θά ήτο όλιγώτερον δυστυ
χής, έάν έπήγαινεν είς άλλην τινα. παλιν, είς τήν όποιαν 
νά μή γνωρίζη κανείς πόθεν ειχεν έλθει· άλλά καθώς ειχεν 
είπει είς τόν έξάδελφόν του,ειχεν ανάγκην χρημάτων, όπως 
κατόρθωσα, νά εύρη τήν σύζυγόν του· διά τοΰτο ήναγκά- 
ζετο νά ύπομένη πάντα ταΰτα.

"Εγραψεν επιστολήν πρός τήν σύζυγόν του είς τήν πα
λαιών της κατοικίαν, είς τόν δήμαρχον τής πόλεως ένθα 
είχον συζήσει, είς τόν έοημέριον τής ένορίας του, καί είς 
αύτόν άκόμη τόν αστυνόμον, άν καί ήσθά.νετο άποστοοφήν 
είς τήν αστυνομίαν. Έκ τής συζύγου του ούδεμια άπάν- 
τησις· εκ τών άλλων έμάνθανεν ότι ειχεν έγκαταλείψει τόν 
τόπον μετά τήν καταδίκην του, χωρίς νά εϊπη ποϋ ύπή- 
γαινεν ούδείς ήδύνατο νά τόν πληροφορήση τί άπέγεινεν. 
Όταν τις περιφρονήται ύπό τών τιμίων ανθρώπων,βεβαίως

Ο ΓΕΝΝΑΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ
(Ναυτικόν διήγημα)

Γιάννης ήτο Ψαριανό ναυ
τόπουλο, υιός ενός γέροντος 
ναυτικοϋ, ό όποιος πολλά- 
κις ειχεν άνδραγαθήσει εις 
τάς ναυμαχίας τής έπα- 
ναστάσεως καί ό όποιος, 
κουρασμένος πλέον άπό τάς 
τρικυμίας καί τόν πόλεμον, 
έκάθητο μόνος μέ τό μονά- 
κριβό του παιδί καί έπεοί- 
•ζενε τόν θάνατον διά νά » 
•ήσυχζσν,.
Ό Γιάννης ήτον άξιο παιδί 

τοϋ πατρός του. Γράμματα
πολλά δέν κατώρθωσε νά μάθη, διότι ό πατέρας του δέν 
είχε τά μέσα νά τόν εκπαιδεύσει. Μόνον ολίγα αγγλικά 
έγνώριζεν άπό τά ταξείδια, τά όποια εκαμνε μέ τον πα
τέρα του εις τήν ’Αγγλίαν. Έάν όμως δέν ήξευρε γράμ
ματα. είχε πολλά άλλα προτερήματα, τά όποϊα τόν έκα- 
tzvov νά τόν άγαπώσι καί νά τον ύποληπτωνται οι πα- 
τριώταί του. Ήτον εύγενής μέ λαμπρά αισθήματα και 
γενναίαν καρδίαν, τόσον δέ τολμηρός καί ριψοκίνδυνος 
ώστε όλοι οί Ψαριανοί τόν έπωνόμαζον Γενναΐον, καί θά 
σας εϊπω άμέσως διατί τόν έπωνόμαζον οϋτω.

Μίαν χειμερινήν ήμέραν, ενεκα τής μεγάλης κακοκαι
ρίας, ή όποία ήτο εις τά Ψαρά, έσπασαν τά παλαμάρια 
"ενός μικροϋ καραβιού Αγγλικού, τό όποιον ήτο δεμένον 
είς ενα βράχον τής νήσου. Τό καράβι έμενε μονον είς τούς 

ό άνθρωπος ούτος θά ζητήσή συναναστροφήν μεταξύ άν- 
θρώπων εναντίων φρονημάτων πρός τούς προηγούμενους· 
έκτος έάν Θέλη νά ζή μόνος ώς άγιος, ό δέ Ιάκωβος Λε
μάνς δέν ομοιάζει καθόλου πρός άγιον.

Μετ’ όλίγας ημέρας ήρχισε τάς ομιλίας μέ έργάτας 
τινας καί μάλιστα κατά τήν ώραν τής εργασίας. Μετά 
τό τέλος δέ αύτής έξήοχοντο, έπινον καμμίαν μποτίλλιαν 
οίνου, κατόπιν δέ καί έξυλοκοποϋντο μεταξύ των άνευ αι
τίας.

Ό ’Ιάκωβος παρεσύρθη ύπ' αύτών είς τό καπηλείαν, τό 
όποιον είχον τό σύνηθες αύτών κέντρον. Έάν έπλήρωνε τό 
μερίδιόν του, βεβαίως δέν θά ύπήγαϊνε. διότι οικονόμε·, λε
πτόν πρός λεπτόν τό άναγκαιοϋν ποσόν διά νά ύπάγή είς 
άναζήτησιν τής συζύγου του· άλλ’ έπλήρωνον οί σύντρο
φοί του. Επειδή όμως ειχεν έκσυνειθίσει νά πίνα,, μόλις 
επινε τρία ποτήρια δεν εγνωρι,ε πλέον τι εκαμνε. Ευτυ
χώς δι’ αύτόν κατ’ έκείνην τήν νύκτα δέν έγίνετο καμμία 
μάχη μεταξύ των. Άλλ’ οί περίπολοι ναϋται συνήντησαν 
τόν Ιάκωβον μέ ήμίσειαν δωδεκάδα μεθυσμένων, οί όποιοι 
έτραγώδουν θορυβωδώς.

Τόν άνεγνώρισαν, τόν «σημείωσαν*  τοΰτο ήτο δι’ αύτόν 
ή πρώτη κακή σημείωσις, τήν οποίαν ήκολούθησαν πολλαί 
άλλαι.

"Ο Ιάκωβος Λεμάνς έπανέπεσεν άνεπαισθήτως πάλιν ε’.ς 
τό κακόν.

(Mme J. Golomb) (ακολουθεί'}
Ειρηνη Ε. Κανακακη.

τέσσαρας άνεμους καί έπερίμενον όλοι νά πνιγή καί αύτ: 
καί οί έπιβώται του, όταν ό Γενναίος αρπάζει άλλο γερό 
παλαμάρι, δένει τήν μίαν άκραν καλά είς τήν ξηράν, ρί- 
πτεται είς τά κύματα καί κολυμβών φέρει τήν άλλην 
άκραν είς τόν πλοίαρχον, διά νά δέση πάλιν τό καράβι 
του. Τό πλοϊον καί οί έπιβάται έσώθησαν και δ πλοίαρ
χος λίαν συγκεκινημένος έκ τής ανδρείας τοϋ άνδρείου 
Ψαριανού εύχαρίστησεν αύτον δι’ έπισήμου εγγράφου. 
Άπό τότε ό ήοως μας ώνομάσθη /frrafoc.

II

Δέν έπερασαν πολλά χρόνχα άπό τότε καί ό Γενναίος 
εμεινεν ορφανός· ό Γέρων πατήρ του, μίαν ήμέραν, άφοϋ- 
έφίλησε καί ηΰχήθη τον υιόν του, άπεκοιμήθη γλυκά γλυ
κά τόν ύπνον τοϋ δικαίου· ό Γενναίος έμεινε μόνος εις τόν 
κόσμον ! Τί νά κάμη ; Καμμίαν εργασίαν δέν έγνώριζεν, 
είμή μόνον νά τραβά κουπί καί νά άνοίγη τά πανιά είς τό 
καράβι, αύτά όμως δεν τώ έχρησίμευον, διότι ούτε βάρκα 
ίδεκή του ειχεν, ούτε είς κανέν καράβι είχον άνάγκην άπό 
ναύτην. Άπηλπισμένος έσηκώθη μίαν ήμέραν πρωί πρωί 
καί άφοϋ προσηυχήθη είς τόν τάφον τοϋ πατρός του έμ
βήκεν είς ενα καράβι, τό όποιον ήτο έτοιμον νά άναχωρήση 
διά τούς Αγγλικούς λιμένας καί παρεκάλεσε τόν πλοίαρ
χον νά τόν παραλάβη μαζί του είς τήν Αγγλίαν.

Ό πλοίαρχος, ό όποιος έγνώριζε καλά τόν Γενναΐον, δέν 
έδυσκολεύθη νά παραδεχθή τήν πρότασιν του, καί ίδού ό 
Γενναίος μετ’ ολίγον έταξείδευεν είς τά παράλια τής ’Αγ
γλίας. Τό ταξεϊδι ήτον ήσυχον καί τό καράβι εφθασε καλά 
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ε’ς τδν λιμένα. Είς τδ διάστημα τοϋ ταξειδίου ό Γενναίος 
έβοήθησε τούς ναυτας είς όλας τάς ’εργασίας τοϋ πλοίου 
καί τόσον ήγαπήθη άπδ τδν πλοίαρχον, ώστε όταν εφθα- 
σαν είς τδν λιμένα ό πλοίαρχος δέν ήθελε νά τδν άφίση νά 
αναχώρηση έκ τοϋ πλοίου. Πεισθείς όμως τέλος είς τάς 
διαβεβαιώσεις τοϋ Γενναίου, ότι σπουδαία ύποθεσις τδν έκά- 
λει νά άφίση τδ πλοϊον, συγκατένευσε καί άφοϋ τδν εφό
διασε μέ ολίγα χρήματα τδν άπεχαιοέτησε καί τδν άπεβί- 
βασεν είς τήν ξηράν.

Ό Γενναίος μόλις έπάτησε τδν πόδα του είς τήν γήν, 
έζήτησεν άμέσως νά. παρουσιασθή είς άνώτερόν τινα αξιω
ματικόν τοϋ Αγγλικού ναυτικού.

Είς πλοίαρχος τδν έδέ- 
χθη εύμενώς και τδν ήρώ- 
τησε τί έζήτει.

— Εΐμαι "Ελλην θέλω 
νά καταταχθώ είς τδ Ναυ
τικόν, αξιωματικέ μου, ά- 
πεκρίθη ό Γενναίος. Δέν 
εχω κανένα είς τδν κόσμον 
καί δι’ αυτό ήλθα έδώ.

•— Άλλ’ ή θάλασσα, 
παιδί μου, εινε πολύ κακή 
σύντροφος και. .

— Ά ! τήν 
αξιωματικέ μου,
ό νέος Ψαριανός, και ευχα
ριστούμαι πολύ είς τήν 
συντροφιά της.

—Άλλ’έπάτησες άλλ.η 
φορά τδ ποδάρι σου σέ κα
ράβι παλληκάοι μου ;

— Ό πατέρας μου ήτο 
ναυτικός καί εζαμε πολύ 
καλά τδ μέρος του είς τήν 
έπανάστασιν τής Πατρίδος 
μας, έγώ άπδ πέντε χρόνων 
παιδί ακολουθούσα τδν πα
τέρα υ.ου είς τά έμπορικά 
ταξείδιά του καί γνωρίζω 
καλά τήν θάλασσαν.

— Καί πώς όνομάζε-

γνωρίζω,
διέκούεν

Έφίνη χροιών el; νά; iytil .ας του τήν δυστυχή μι piv ζα'ι 
ΰποδοηθοΰμβνος άτό τόν πιστόν σκύλλον -.«.υ.

σαι ;
— Τδ βα· 

ονομα ( 
ενα δμω 
συνέ β-

ιστικον μου
είνε Γιάννης, άπδ 
ις περιστατικδν ποϋ 

συνέβη είς τον τοπον μας, 
μέ ώνόμασε ένας άγγλος πλοίαρχος Γενναϊον καί έτσι μέ 
ξεύρουν καί μέ ονομάζουν άπδ τότε οί συμπκτριώταί μου.

•— Άγγλος πλοίαρχος είπες ;
— Μάλιστα, άπήντησεν ό Γενναίος, καί έξάγων έκ τοϋ 

κόλπου του τδ ευχαριστήριον τοϋ Άγγλου πλοιάογου τδ 
επεοειςεν εις τον αςιωαατικον.

Ό άξιωματικδς άφοϋ άνέγνωσε τδ έγγραφον, έ'σφιγξε 
πλήρης χαρκς τήν χεϊρα τοϋ Γενναίου καί τώ είπε-

— Εύγε παλληκάρι μου ! Θά ομιλήσω σήμερον περί 
σού είς τδν Υπουργόν και πιστεύω νά επιτύχω τήν κατά- 
ταξίν σου.

Ό Γενναίος ηύχαρίοτησε τδν πλοίαρχον, τδν άπεχαιεέ- 
τησε καί άπήλθε.

τ«;ι

καί το πλοΐον έχάνετο

111
Μετά εν έτος έπί μεγάλου αγγλικού θωρηκτοϋ διέκρινέ 

τις έν μέσω τοϋ άγγλικοϋ πληρώματος τδν Γενναϊον Ψα
ριανόν περιβεβλημένον τήν στολήν τοϋ άγγλου ναύτου.

Ό Γενναίος εχων τόσα προτερήματα δέν ήργησε νά 
απόκτηση τήν αγάπην τών άνωτέρων καί τών συναδέλφων 
του. Κατόρθωσε νά μάθη καλώς τήν αγγλικήν καί νά μορ- 
φωθή άριστα. Ήτο.' έν μιαλέξει, ό καλλίτερος ναύτης τοϋ 
πληρώματος.

Μίαν ήμέοαν τδ θωρηκτδν είς τδ όποϊον υπηρετεί 
ό Γενναίος διετάχθη νά άποπλεύση είς τάς ’Ινδίας. Αί 
προετοιμασία; έντός ολίγου έ'γειναν καί τδ πλοΐον εχον ευ

νοϊκόν τδν καιρόν άπέπλευ- 
σεν έκ τοϋ λιμένος.Έπλεόν 
ήμέραν ολοκλήρου, μέ ώ
ραϊον καιρόν, όταν έξαφνα 
ό οΰρανος ήρχισε νά μαυ- 
ρίζη· τά σύννεφα τδν έσκε- 
παζον όλίγον κατ’ όλίγον, 
αί άστραπαί διεσταυροϋντο 
είς τον ούρανον και ή θά
λασσα ήρχισε νά γίνεται 
άγρια καί μαύρη. Μετ’ ό- 
λ.ίγον άγριος άνεμος ύψωνε 
τά κύματα είς τόν ούρα-* . · ....

είς τήν άβυσσον !
Τρομερά στιγμή διά 

τούς δυστυχείς θαλασσο
πόρους !

— «Είς τάς θέσεις σας 
ε’ς τάς θέσεις σας» ήκού- 
σθη διατάσσουσα ή κύστη- 
οά φωνή τοϋ πλοιάρχου.

ΓΙάντες οί ναϋται κατέ- 
λαβον τάς θέσεις των. 

Ό Γενναίος ήτον είς 
πηδάλιον, τδ όποϊον 
έχρησίμευσε διόλου είς 
πλοΐον κατά τήν στιγμήν 
έκείνην, διότι οί άνεμοι το 
εφερον έδώ καί έκεϊ.

Έν τω μέσω τοϋ πολέ
μου εκείνου τών στοιχείων 
καί τής ταραχής τοϋ πλη
ρώματος ήκούσθη σπαρα
κτική φωνή.

— Ή ’Α έ z εί; τήν θάλασσαν . . . είς τήν θάλασ
σαν !

Είς τδ άκουσμα τ 
των καί έσπευσκν εί 
πλοίου. Τδ πτωχόν κορ 
κυμάτων· οίναϋται το εβλε 
φθή είς τήν θάλασσαν διά νά 
χος, πατήρ τή; ’Αδέλας, μάτην 
λει, μάτην ύπέσχεσο δώρα εί

Πάντες έφοβοϋντο καί άπι 
ρετήρηοεν έν τώ 
ρδν, άφαιροϋντα · 
έτοιμαζόμενον διά

* το 
δεν

οϋτο, πάντες έγκατελιπον τάς θέσεις 
τήν πρώραν καί τάς πλευράς τοϋ 

άσιον υ.'Λ'.ς έφαίνετο έν τω μέσφ τών 
ον, άλλ’ οΰδείς έτόλμα νά ρι- 

δ σώση. Ό γέρων πλοίαρ- 
διέτασσε, μάτην παρεκά- 

·.; τδν σωτήρα τής κόρης του ! 
εσύροντο. Κανείς όμως δεν πα- 

■;.ίσω τής ταραχή; εκείνης ναύτην νεα- 
:δν έπενίύτην καί τά ύποδύματά του καί 

δ σωτήριον εργον.

Αίφνης δεύτερος γδούπος ήκούσθη είς τήν θάλασσαν και 
μετ’ όλίγον τρίτος έλαφρότερος.

Ό Γενναίος καί δ σκύλλος του ειχον ριφθή είς τά κύ
ματα ! . . .

— Ά ! τδν μωρόν! . . έψιθύρισαν οι ναϋται... έχάθη...
Καί πράγματι, ό ανδρείος ναύτης εΐχεν έξαφανισθή είς 

τά κύματα.
Έπάλαισεν έπί πολύ άγωνισθείς μέ τά κύματα, προσπα- 

θών νά τοϊς άφαιρέση τδ λάφυρου των καί έπί τέλους έφάνη 
έπιπλέων μέ έξησθενημένην οψιν, κρατών είς τάς άγκάλας 
του τήν δυστυχή μικράν, ό γενναίος ναύτης ύποβοηθούμε- 
νος είς τδ εργον τής σωτηρίας άπδ τον πιστόν σκύλλον του.

— Τά σχοινιά είς τήν θάλασσαν ήκούσθη διατάσσων ό 
πλοίαρχος.

Οί ναϋται έξετέλεσαν τάς διαταγάς του.
Ό Γενναίος μέ αταραξίαν άτρομήτου ήρωος κρατών είς 

τήν αγκάλην του τήν δυστυχή μικράν ημιθανή καί άναι- 
σθητον συλλαμβάνει εν σχοινίον καί προσκολλάται έπ’ αυ
τού. Ήτο καιρός πλέον, διότι αί δυνάμεις του ήρχισαν νά 
τδν έγκαταλείπωσι !

— Έμ.πρδς παιδιά ! ήκούσθη διατάσσων ό πλοίαρχος.
Καί οϊ ναϋται μέ γοργότητα καί τέχνην άνέσυρον διά 

τοϋ σχοινιού εί; τδ κατάστρωμα τδν άνδρεϊον ναύτην κρα
τούντα είς τάς άγκάλας του τήν λιπόθυμου κόρην.

ΑΛΕΞΙΟΝ ΚΤΥΠΗΜΑ

Διάτ-τον-τες αστέρες
-Α^σπέραν τινά του μ.ηνδς Αύγούστου οί δύο μικροί άδελ- 
F φοί ό Κλεόβουλος καί ή ’Ασπασία, οί γονεϊς των καί ό 

Πάππος των έκάθηντο είς τδν εξώστην τής οικίας των, 
•διά νά άναπνεύσωσι καθαρόν άέρα.

Ήτο νομίζω ή 12 Αύγούστου- αί εφημερίδες τής ήμέρας 
εκείνης ειχον προαναγγείλει σπουδαίου νυκτερινόν φαινόμε
νου, τδ όποϊον συνίστα-.ο είς μεγάλην πτώσιν όιαττ< rrvr

— Έσώθησαν '. ήκούσθη μία φωνή έξ όλου τοϋ πληρώ
ματος. Ζήτω ό Γενναϊος ! . . . Ζήτω !

IV
Μετά τήν τρικυμίαν ή γαλήνη . . .
Τδ πλοϊον κατώρθωσε νά φθάση καλώς είς τά παράλια 

τών ’Ινδιών.
Μετά τινας ήμέρας άπδ τής άφίξεως του, άνεγινώσκετο 

έπί τοϋ πλοίου έπί παρουσία όλου τοϋ πληρώματος παρα- 
τεταγμένου έν στολή τδ εξής Βασιλικόν Διάταγμα"

«’Επειδή ό Έλλην ναύτης Γενναίος . . . έπεδείξκτο 
θάρρος καί ανδρείαν απαραδειγμάτιστου διασώσας άπδ άυα- 
ποφεύκτου κινδύνου τήν Άδέλαν . . . καί τιμήσας ούτω 
διά τής πράξεως του ταύτης τδ άγγλιζδν ναυτικόν, όπερ 
ηύτύχησε νά συγζ.αταριθμή καί αύτδν μεταξύ τών άνδρών 
του, προβιβάζομεν αύτδν είς ανθυποπλοίαρχον τοΰ Ήμετέ- 
ρου Βασιλικού ναυτικού άπονέμοντες συγχρόνως αύτώ καί 
τδ παράσημου τής τιμής καί τής ανδρείας.

V
Έλληνες προ καιρού έλθοντες έξ ’Αγγλίας διηγούνται 

ότι εΐδον τδν Γενναϊον ανθυποπλοίαρχον καί ότι ήκουσαν 
αύτδν μίαν μόνον έπιθυμίαν εχοντα : Νά ύπηρετήση τήν 
πατρίδα του κατατα.σσόμενος είς τδΝαυτικδν τής'Ελλάδος!

Νίκος Α. Κοτςελοιιουλος

άστέρω>. Οί μικροί αδελφοί δέν έγνώριζον τίποτε περί τού
του· ό -γηραιός όμως πάππος των, ό όποϊος πολλάς πλη
ροφορίας περί διαφόρων φαινομένων τοϊς είχε δώσει μέχρι 
τοϋδε, τδ έγνώριζε καί έπερίμενε μάλιστα έπ’ άρκετάς 
εσπέρας νά τδ ιδη διά νά τοϊς τδ έξηγήση. Καί πραγμα- 
τικώς, δέν είχε παρέλθει πολλή ώρα καί όλοι όσοι ήσαν 
είς τδν έξώστην εύρέθησαν 'ενώπιον θεάματος μεγάλο-
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■πρεκοϋς, μεγάλης ζ-ζτζπτιόσεως διζττόντων άστέρων
’Έβλεπε τις ά/.ηθή πολεαον ζύτών άλλο·, τ,ρχοντο έξ’ 

ενός [Λερούς, άλλοι Ι'φευγον ζζτ’ ένζντίζν διεύθυνσιν ζζί 
έπιπταν εις το άχζν'ες άφινοντε; όπισθεν φωτεινήν ουράν 
γεν.ζή άνζστάτωσις έγίνετο ε’ς τόν ούρζνόν!

Έν ώ τά παιδί*  πζρετήρουν έζπεπληγ^.ενζ τήν πύρι
νη ν αύτήν βροχήν, ό καλός πάππος, άφοΰ εθηζε πρεζζν 
τζμβζζου ε’.ς τήν ρΐνά του άρχισε νζ τοΐς έξηγή αέ ρ.ε- 
γάλην χαράν ό,τι εβλεπον τά άγαπη^-ενζ του έγγονάζια.

— Τό φαινόμενου αύτό ποϋ βλέπετε παιδιά [/.ου, άπόψε 
εί; τόν ούρανόν λέγεται πτώσις τΰ>· διαττδντων άσϊίρω>·. 
Βλέπετε ζαλά ρ.ονοι σας, ότι οί άστέρε; δ’εν [/.ένουν εις τήν 
θέσιν των, άλλά φευγουν άφινοντε; όπισθεν φωτεινήν ούράν 
και μετά ταΰτα σβυνΟνται- διά τοΰτο λέγονται Jiarrorric 
wtepec, δηλαδή τρέχοντες άπ’ εδώ ζι' άπ’ έζεΐ.

— Μά διατί φεύγουν, πζπποΰ ;
— Ιδού διατί. Οί διάττοντε; αυτοί άστέρες εινε ι/.ιζρά 

σωυ-ατα άπο στερεάν ύλην ζαί μάλιστα κατά νεωτέρας 
ανακαλύψεις λείψανα zoj/.ητών τα οποία κινούνται γύρω 
τριγύρω περί τόν "Ηλιον πολύ ταχέως, καθώς δέ σάς εΐπζ 
καί άλλοτε, άν ένθυι/.εΐσθε, ή γή δέν [/.ένει άκίνητος άλλά 

ΕΒΔΟΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Φίλοι ϊξ καί st? τόν ϋπνο

κινήται ζζί αύτή περί τόν ήλιον ζαί περί έζυτήν σαν μ.ιά 
σβοΰρζ.· όταν λοιπόν ένω κινείται, συνάντηση ζάνέν άπ’ 
αυτά τζ σώ[Λζτζ, τό 'έλκει πρός έζυτήν άπζρζλλζκτα 
όπως έλκει ο [/.αγνήτης τά ρινήμ.ζτζ τοΰ σιδήρου· τότε τό 
σώρ.ζ τοΰτο διερχόρ.ενον άπο τήν άτρ.οσφζΐρζν, ή οποία 
περιβάλλει τήν γήν, ένεκα τής [Λεγάλης ταχύτητος μέ τήν 
όποιαν κινείται έντός ζύτής ζζί τής άντιστάσεως τοΰ άέ
ρος, τήν όποια/ άπαντα ένεκα τής ζινήσεώς, άνάπτει ζζί 
θερμαίνεται όπως άνάπτουν όταν τρίβωμεν δύο πράγματα 
πολύ γρήγορα. Οΰτω λοιπον άνημμενον τρέχει έντός τής: 
άτμοσφζίρας, πολλάκις δ'ε, άν τύχη νά ήνε μικρόν εξατμί
ζεται.

"Οταν ή γή συνάντηση πολλά τοιζΰτζ σώματα εχομεν 
μεγάλην πτώσιν, όταν δέ ολίγα τουναντίον εχομεν μιζρζν. 
Οί άστρονομοι, οί όποιοι ασχολούνται είς τά τοιζΰτζ φαι
νόμενα έσημειωσζν διάφορους έπ&χζς, κατά τάς οποίας γί
νονται πτώσεις οιζττόντων αστέρων τοιζΰτζ·. είνε ή 8 
Απριλίου. 29 Ιουλίου, 12 Αύγούστου, 2 Νοεμβρίου ζζί 
15 Νοεμβρίου.............

Γ. . . (Εϋθυβουλος)

Εί; τον προκηρυχθέντα πρωτότυπον-" 
.ι Λ «κωνικόν- διαγωνισμόν ελκδον μέρος; 
πεντήκοντα πέντε.

Τοΰ Αου βραβείου ετυχον οί έξ ’Α
θηνών Λίεκόλαος I'. Κύδαίμ-ωυ 
ετών 1 ι, ό όποιος άπέστειλε τάς δη
μοσιεύομε ιζς κάτωθι τών εικόνων, 
σχετίζω; ζζλλιτέρζς, φράσεις.

Τοΰ Βου βραβείου ετυχον ή Μα- 
ρίχα Αοιδωριχιώτου, ζζί ό Νιχ. /. 
Αάμ,τσαι, επαίνου δέ ό Μικρός Διδά- 
σκζλος έξ "Υδρας, ή ΙΙηγι.Ιύπη Γ. 
Μζρκούρη, έκ Ναυπλίου, ή Μικρά Άν-- 
θοπώλις (βάσω Κοΐσί.Ιοπον.Ιου I ζζί 
Μ. Taocri). πρός τούς όποιους άπο- 
νέμ.οντζι τά όρισθέντα βραβεία., ήτοι 
εις μεν τόν Αον βραβευθέντζ ό Αος 
τόμος τοΰ Περιοδιζοΰ έζ στίλβοντος 
έρυθροΰ χάρτου μετά τοϋ «Λευκώμζ- 
μζτος», είς τούς ετέρους δυο βρζβευ- 
θέντζς ό Αος τόμο;, εις δε τούς τέσ- 
σζρζ: έπζινεθέντας άνά'εν «Λεύκωμα»

"Αξιοι εύφημου μνείας είνε οΐ I. Γ. Συ- 
ρίης, Αίματοφυρτος Πηλιορίτης. Πολικός’ 
Άστήε. Χικόλ. Δ. Καρτσιώτης, ’Αγλαΐα 
Γιαννόκου. Καλλιόπη καί ’Ελένη Χριστια- 
νοπούλου.

Άπέστειλα» επίσης φράσεις καϊ οί έξης : 
ΓΙ. Λεωνιδάκης. Έμμ. I. Καναζάκης, Δ. 
Μακουγίάννης, Μ. Τζωρτζής. Α- Γαβριήλ 
Πολύχρονη: ΔαΟ.αλάκης. Πέτρο; Βαντάελ. 
Γεράσιμος Άλφιέρη;. Δρόσο; τής Πρωίας 
Δόκτωρ Μπουμ. · Ίώ. Χατζή-Γιάννης, Τε- 
λαν.ώνιο: Γΐοεΐς-. Πηλειδης, Λεόντιο: Στα- 
μέλος κλπ.

Έν τώ Σχολείω.
Διδ.— Άφοΰ κατάστρωσης πρώτον τήν 

αναλογίαν, Κώστα, τί θά κάμη; έπειτα ;
Καί ό απρόσεκτος Κώστας.
—Χμ I · . . θέλει κ’ ερώτημα ι θά κοι

μηθώ.
’Εστάλη ύπό Γ. Δ. Πετοοπούλου.

•♦ ·
— Κωστάκη : . . Αν ώμίλουν τα ζώα. 

-τί θά διέφεοον άπό τούς ανθρώπους :
— Τίποτε ! . - .

* 4» ♦
— Τί ζητεί-;, Κάκια μου, τόσην ώραν εις 

ττόν χάοτην : . . .

I Αίνιγμα
Ήμην ιερός τι; τόπο: 

ε’ς τόν χάρτην σου θά κείμαι’ 
άν τήν κεφαλήν μου κόψης 
θέλει:ϊοει ότι είμαι 
όχι τόπο: ιερό:, 
άλλά πράγμα πεπλασμένον 
έκ σιδήρου καϊ πυρό;.

’Εστάλη ύπό Ν. Φωτίου
IS7 Αίνιγμα

Ακρον γή:, ώ φίλε, είμα· 
άν μ’ αφήσης ϋπω; είμαι.
Έαν όμως πριν τοϋ στήθους 
μοϊ προσθέση; ενα γράμμα,

+ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΧΩ
— Μαμά μου, ήθελα νά ίδώ άλλη μιά 

φορά εκείνο τό πολεμικόν μας πλοίόν ποϋ 
είδα ε’ς τόν Πειραιά ! . -. .

♦

Εις τά λουτρά τοϋ Φαλήρου.
— Πότε πλέον Οά ’μπης τήν θάλασσα 

Φιφίτσα : . . . άμα ννκτώση ;
— "Οχι ! αυα φύνη ή θάλασσα και πάνε 

τά νεοά παρά μέσα '
Έστάλησαν ύπό 19η; Μ χιού.

*♦ #
Ό Γιάννης ήθελεν ησυχίαν καϊ περιέρ

γως έρωτ? :

·» ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ <*·
χωρίς πέδας, »ίλε λύτα, 
6έ να πλεύσω εν τώ αμφ.

’Εστάλη ύπό .’Αττικής Μελίσσης».
I 58 Δημώδες

"Ενα ταψάκι βούτυρο 
όλον τόν κόσμο αλείφει

Εστάλη ύπό ’Αγγελική; Σ. Τ. Κιάπλϊα.
Ill» Αίνιγμα

Μέ εχουσιν οΐ ίνδρε:, άλλ’ όχι οί μωροί, 
επίσης καί ο! παΐδες, άλλ’ όχι οΐ ζωηροί. 
’Στοά; κάμπου; θά μέ εΰρης,’σά δάση, ’ςα 

|βουνά 
’Στό παρελθόν ανήκω, 'ςτό μέλλον όχι. Νά! 

Εστάλη ύπό "Πολικοϋ Άστέρος».

Μή ίυνάμενον νά απαντήσω όπως επιθυμώ είς τοΰ: καλούς μου 
φίλους οί όποιοι μοί έστειλαν τόσα ωραία γραμματάκια, αρκοΰ- 
μαι μόνον νά στείλω πολλά φιλήματα εις τά; αγαπητά; μου φί
λα; Ευαγγελίαν Ίωάννόυ. ’.Ασπασίαν Ζαφειροπούλου, Αίκατε- 
ρίνην Ρετσίνά. Φωτεινήν Κυδά. αί όποια ι μέ ενθυμούνται πάν
τοτε, είς τοΰν καλού; φίλου; μου Η- S. ΜπΙ'κον. Μικρόν Διδά
σκαλον. X. Παζαρλήν. Βασιλικόν αετόν. Σταύρον Χταυρύ- 
πουλον καί Κ. Γ. Μερτζίτην, είς τόν φίλτατον Ίωάννην Α. 
Βοτάκην ό οποίο; αδίκως παραπονείται. διότι δέν έδημοσίευσα τα 
αίνίγματά του, τά οποία δέν ελαβον. εί: τήν φιλτάτην Πηνελόπην 
Γ. Μερκούρη, τήν όποιαν συγχαίοωδια την επιτυχίαν, εις την 
προςφιλή Μαρίαν Δαπόντε. ·ή όποια τώρα δέν έλησμόνησε να ση
μείωση τήν κατοικίαν της, εί; τήν αγαπητήν Σιλβέστραν, ή ο
ποία πάντοτε είναι σκεπτική καί συλλογισμένη ώ; νά έπεσαν εξω 
τσ καράβια της, εί; τήν προςφιλή Μαρίαν Κοτρότσου, ή όποια 
κινδυνεύει ν’άποθάνη διότι έκ ταχυδρομική; άκατα- 
στασίας δέν έλαβε τό τελευταίον μου φυλλάδιον, etc τόν σ,ίλτατο» 
Νείλον Ποταμόν, ό όποιος ΰςερον άπό τόσον καιρόν μέ ενεθυμήθη. 
ίίς τόν αγαπητόν μου φίλο·· Νικόλαον Δ.Καρτσιώτην, τοϋ όπο'ου 
ή αγάπη δέν δύναται νά έκφρασθή διά λέξεων καϊ ό όποιος παρ’ 
ολίγον νά συμπλακή χαοιν έμοϋ μέ τόν άλλον φίλον υου "Αγγελον 
Σαρρηγιανόπουλον, διά πόν όποιον ένα πουλάκι μοΰ είπε μερικά 
άσχημα πράγματα, είς τόν προςφιλή Όδυβσία Άνδροδτσον ό 
όποιος έκίνησε πόλεμον καθ’ όλων τών ταχυδρομείων τοΰ Κράτου: 

-διά τήν καθυστέρησ'.ν τοϋ φύλλου του, εί; τήν φιλτάτην Σεδαστήν 
Μ. Κυπαρίσση ή όποια έλησμόνησε νά μοϊ σημείωση την κατοι
κίαν της, καϊ εί; τοΰ: προςφιλεί; I. Δαπόντε. κα’ II. Μάνον οί 
•όποιοι παραπονοϋνται εναντίον μου διότι δέν έλαβον τα φύλλα, εν

— Γιώργη, Γιώργη ; . . ■ σύ είσαι ή τά 
πόδια σου κτυποΰνς...

— “Οχι, Γιάννη ! τά πόδια μου·
’Εστάλη ύπό Θ. Σ. Μπίκου.

* *
Ό Πίπης έζήτει τά σπίρτα εις τό μα

γειρείων, ένώ ήσαν εις τήν τραπεζαρίαν, 
ότε ό μικοό; Νίκος τώ λεγει :

— ΓΙίπη, έδώ είνε τά σπίρτα.
Καί ό Πίπης διά νά δικαιολογηθη :
— Ά ! Χικο μου, τά εβλεπα μά δέν τα 

εΰρισκα.
’Εστάλη ύπό Αικατερ. Δραμηλαράκη.

160 'Ερώτησες
Λύκο; τι; ετοωγε τόν πόδα αιγός, 
ετοωγε δέ τόν πόδα προβάτου.
Πώς ήδύνατο νά τρώγη τόν πόδα αιγός 

ένώ έτρωγε τόν πόδα προβάτου ;
Εστάλη ύπό «Παραδείσιου πτηνού»

yliont: άσχήσιωκ Ζ' τιύχους.
151) Άρτεμις—'Ίον = Άρτεμίσεον. — 

1521 Άρτα—Ξέρξη;=Άρταξέρξης. — 153) 
Ζήτα— Ήτα 155) Ή Φωτιά-— 155) Τό 
καοφίον τών υποδημάτων.

ώ πρέπει νά παοαπονοϋνται κατά τοΰ ταχυδρομείου, ει; τήν ’Ατ
τικήν Μέλισσαν ή όποία μοί έστειλε ένα γραμματάκι ώσαν τό 
μέλι γλυκύ και ώραίον, εί; τόν χαριτωμενον μου Γ. Α. Πετρύ- 
πουλον ό όποιος ουδέποτε μέ ελησμ,όνησε καϊ τόν φίλτατον I. Γ. 
Συρίην. ό όποιος όταν άκούη νά όμιλώσι περί εμοΰ. πηδά από 
τήν χαράν του, είς τήν αγαπητήν μου φίλην Ηεάν ’Λθηνάν τής 
όποια; τά; λύσει; έλαβον καϊ τήν συμπεοιέλαβον εί; τόν διαγωνι
σμόν μέ τό ώραίον ψευδώνυμον της. είς τόν φίλτατον Αίματύ- 
φυρτον ΙΙηλιορίτην τοΰ όποιου την αγάπην ούτε χρόνος 
ού'τε ή άπόστασι ς τήν διαλύει κα'ι τόν όποιον πλη- 
οοδοοώ ότι τά αίνίγματά του θά δημοσιευθώσι μέ τήν σειράν των, 
εί: τόν φίλτατον X. Δ. Σαΐταν τοΰ δποίου ευχαρίστως α»αδέχομαι 
τήν άφιέρωσιν κα’. τόν όποιον εύχαρισιώ διά την ύπέρ εμοΰ αγά
πην του, εί; τό» αγαπητόν I- -*.  Μπελόνιαν είς τόν όποιον γνω
στοποιώ ότι τά αίνίγματά του δέν θά δημοσιευθώσι διότι είναι 
πολύ μεγάλα, εί; τήν προςφιλεστατην μου Μαρίαν II. Ηευχάρη 
τήν όποιαν σογχαίοω διά τήν επιτυχίαν καϊ τής όποιας ακόμη 
περιμένω τήν εικόνα διά νά τήν δημοσιεύσω είς τό φύλλον μου, 
εις τήν προςφιλή μοι Άγγελεαφόρον Περιστεράν ή όποια μέ ά- 
ναπά καί μέ άναγινώσκει περισσότερον από δλ.ους τούς συνδρομη- 
τάς μου καϊ είς τήν όποιαν άπέστειλα αμέσως τα καθυστερού- 
μενα φυλλάδια Ίανουαρίου καϊ Φεβρουαοίου, ει: τα; φιλτατας 
-,οι Δέσποιναν Γεωργίου. Ζαχάρω Καίσαρος, καιΦρό«“ Ι’ήχου, 
εί: ας επίσης αποστέλλω έκ δευτέρου τά φύλλα τοΰ Μαρτίου ά- 
τινα έκ ταχυδρομική: ακαταστασία: δέν περ·ήλθον είς χείοας των 
πρός άπαντα; τοΰ; έν Φολεγανίρω συνίρομητά; μου. ων τά 
Φύλλα Μαιου καί Ιουνίου αποστέλλω εκ δευτέρου, εις την εν 
Πόοω Καλλικίλαίον άηδόνα ήτις τόσον μέ αγαπά, εις τόν αγα-
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πητόν μου Ιίολικόν ’Αστέρα. τόν δποϊον πρώτον ευχαριστώ διά 
τήν άπειρον αγάπην του, δεύτερον ειδοποιώ ότι τα αινίγματα του 
θα δημοσιευθώσι μέ την σε'ράν των, τρίτον παρακαλώ να ειδο
ποίηση του; αδη,αονοϋντας συνδρομητάς Ναυπλίου ότι δέν 
πρέπει να περιμένωσΐ τό φύλλον, εάν δέν πληοώσωσι τήν συνδρο
μήν των, καί εις τόν όποιον τέταρτον στέλλω έκ δευτέρου τό φύλ
λον, εις τήν αγαπητήν μου Ιίολυξένην ’ΙΙλιάσκου τής όποιας τήν 
επιστολήν και τήν φωτογραφίαν ελαβον καί τήν ευχαριστώ πολύ, 
παρα πολύ, δια τήν ανέκφραστου αγάπην της καί εις τήν ό- 
ποίαν γνωστοποιώ ότι άλλοτε θά τη στέλλω κατ’ εΰθεϊαν τό φύλ
λον, εις τόν άγνωστον μου φίλον Λ. Χενιέρην, τοϋ οποίου τό διή
γημα ητο πολύ κατώτεοον τών επαίνων, τούς όποιους ό ίδιος έπλεκε 
δι’ αύτό δια τής τόσον εγωιστικής επιστολής του, εις τήν αξια
γάπητου φίλην Άπτβρον Νίκην, την οποίαν συμπεριέλαοον ε’ις 
τόν διαγωνισμόν καί κατέταξα αμέσως μεταξύ τών καλλίτερων φί
λων μου μόλις έλαβα ενα γραμματάκι της γεματον ενθουσιασμόν 
καί αγάπην, εϊς τόν άγνωστον φίλον μου, όστίς μοί έστειλε τά; 
λύσεις με έν ψευδώνυμον ϊΰρειο; χωρίς να σημείωση τόν τόπον 
τής κατοικία; του καί τό άληθές όνομά του καί τόν δποϊον δια 
τοΰτο δέν έδέχθην είς τόν διαγωνισμόν, εί; τόν φίλτατον Ν. Φω
τίου, ό όποϊος μόλις τώρα κατορθώνει να μοί γράψη διά νά μοί 
παοαπονεθή ότι δέν λαμβάνει εγκαίρως τό φύλλον καί είς τόν δ
ποϊον γνωστοποιώ, ότι τόν έδέχθην μετά μεγάλης χαράς εί; τόν 

διαγωνισμόν τών λύσεων, είς τόν οίλτατον I. Δ. Κοκκολιίδην 
τοϋ όποιου τάς λύσεις έλαβον καί τόν ευχαριστώ διά τάς ένερ- 
γείας του, είς τόν αγαπητόν υ,ου Β. Η. Διαμαντύπυυλον είς τοΰ' 
όποιου τό ερώτημα δέν δύναμαι νά απαντήσω διότι ούτε ό χρόνος 
τοΰ διαγωνισμοί ούτε οί στίχοι τών ποιημάτων είναι γνωστοί άπό 
τοϋδε, άλλ’ ορίζονται όταν προκηρυχθή ό διαγωνισμός, κα! τόν 
ευχαριστώ διά τά θερμά ύπέρ έμοΰ αισθήματα του. τά όποϊα άνέ
γνωσα ει; τό γραμματακι του κα! είμαι άκόμη ενθουσιασμένος, εις 
τούς προςφιλεϊς Στέφ. I. Παρώθην, Ειρήνην ΙΙασσόί κα! Φωτεινήν 
Κανδυλαράκη τών όποιων τά; λύσεις έλαβον κα! τού; συγχαίρω διότι 
συνεμορφώθησαν μέ την επιθυμίαν μου, νά γράφωσι δηλ. αύτά; επ|· 
χωρ'στοΰ χάρτου, εις τό εΰοσμον Άνθος τοϋ Μαίου, τό δποϊον 
ειδοποιώ ότι δέν έχω τίποτε εναντίον του, άλλ’ άν δέν έδημοσιεύ- 
θησαν τά αίνίγματά του. τοΰτο σημαίνει ότι οέν ήλθεν ή σειρά 
των άκόμη, εάν ηναι άξια οημοσιεύσεω,, ε’ις τήν αγαπητήν ’Αγ
γελικήν Κιάπλια, ή όποία είνε όλη χαρά καί εύχαρίστησις, διότι 
προξενώ εις αύτήν και ει: τούς γονεϊς της μεγάλην χαοάν καί ευ
τυχίαν, εις τον φίλτατον Β. Διαμαντύπυυλον, ό όποϊος ηλθεν εκ 
Σύρου δια νά μέ επισκεφθή καί έφυγε λυπημένος, δ: τι δέν είδε 
του; διευθυνταο, καί εις την πεφιλημένην 19 ΜαΙου την ακρι
βοθώρητη ταξειδιάρισσα, εις δε τού: λοιπού: αγαπητού: μοι φί
λους κα! φίλας. . . .συνιστώ υπομονήν μέχρι τοΰ έπομένου φύλ
λου !

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Έν Άμαρουσίω

Μουσικώτκτα, ήτοι έν πάση αρμονία καί τάζει, έφ' ή 
διακρίνεται ό μουσικώτατο; φίλος καί συνεργάτης ήμών κ. 
&e/i. //ο^υχράτης, Σχολάρχης, έγένοντο έν τώ ύπ’ αύτοϋ 
διευθυνομένω *Ελλην.  Σχολείω αί έζετάσεις. Δ·.’ όσων καί 
άν έκθέσωμεν τά τής επιτυχίας αύτών θά. ύστερήσωμεν τής 
αλήθειας- Είνε γνωστή ή ίκανότης τοϋ εξοχικού συνερ
γάτου ήμών, δσον καί ή ευσυνείδητος εργασία, ήν τόσον 
άθορόβως όλίγω μακράν ήμών παρέχει πιστός είς τδ κα
θήκον καί ανώτερος παντός επαίνου. Άντί παντός άλλου 
κρίνομεν άξιον ν’ άναγράύωμεν τά. ονόματα τών άριστευ- 
σάντων έν έκαστη τάζει, οΐτινε; κατά, συμπτωσιν είσί 
συνδρομηταί ήμών έν τή Α’ τάζει οί Κ. Μηλϊγκος καί 
Γαροέλης, έν τή Β' ό Δ. Π Μπουγιίσης καί έν τή Γ' ό 
Ίω. Δ. Κόπανος, περί τής Ικανότητας καί τής έπιμελείας 
τοϋ όποιου, αγρότου οντος, έπρεπε νά. έπετρεπεν ήμΐν ό 
χώρος, ινα γράψωμ.εν ολίγα μόνον πρός παραδειγματι
σμόν. Θά. έλογιζόμεΟα ευτυχείς άν δλοι οί μικροί συνδρο
μηταί ήμών είχον τά. προτερήματα καί τήν εύφυΐαν τοϋ 
*^/uipoi'rrib>rr>u τούτου συνδρομητοϋ, δστις διά. τών επιτυ
χών απαντήσεων του έν άπασς τοϊς μαδήμασιν έπέσυρε 
τόν θαυμασμόν καί τήν εκπληζιν όλων τών παρευρεθέντων.

Έν Ληξουρίω.
Περί τών έζετάσεων τών έν Ληζουρίω δημοτ. Σχολείων 

ό έκεΐ φίλτατος αντιπρόσωπος καί συνεργάτης ήμών κ. 
Γεράσιμος Ε. Λαυράγκας επέσειλεν ήμΐν τή αιτήσει ήμών 
βραχείας τιναςσημειώσειςένοεικνυουσας τήνεκπλ.ηζιν αύτοϋ 
καί τόν θαυμασμόν, ώς τάς κυριωτερας εντυπώσεις έκ τής 
γενικής επιτυχίας τών έζετάσεων τοϋ τε δημοτ. σχολείου 
τών Οηλέων τοϋ διευθυνομένου ύπό τής εύπαιοευτου κ. 
Ειρήνης Σωτηρίου, καί τοϋ δημοτ. σχολείου τών άρρένων 
τοϋ διευθυνομένου ύπό τοϋ πεπειραμένου δημοδιδασκάλου 
καί φίλου ήμών κ. Σπυρ. Παγώνη.

Άδυνατοϋντες ελλείψει χώρου, νά. δημοσιευσωμεν τά.ς- 
κρίσει,ς αύτοϋ έπί τή καταπληκτική προόοω τή άπό έτους 
είς έτος παρατηρούμενη έν τοϊς άνω σχολείοις ύπο τήν 
δεξιάν καί πεφωτισμ,ένην διεύθυνσιν τών ύπαρχόντων διευ
θυντών αύτών, περιοριζόμεθα νά. έκφράσωμεν μονον τά 
συγχαρητήρια ήμών είς τούτους, ώ; καί εί; τούς συντε- 
λέσαντας είς τήν επιτυχίαν τοϋ μέν σχολείου τών άρρενων 
Σπυρ. Βλάχον καί Άλέξ. Στεφανάτον, τοϋ δέ τών θη- 
λέων Εύανθίαν Κουλέντη καί Βεργωτή, δημοδιδασκάλους, 
πρός τούς οποίους διά. τοΰτο οφείλεται δημοσία δικαιό
τατο; έπαινο;,

Δώρα ! δωρεάν ! ! χάρισμα ! ! !

Εί: τόν έγγράφοντα δύο συνδρομητάς δωρεϊται εν «Λεύκωμα"!! 
εις τόν εγράφοντα περισσότερου; κατ’ αναλογίαν ’’ Όσου; περισ
σοτέρους και άν ένγράψη τις,τόσω μεγαλητέραν θά λάβη αμοιβήν!. 
Αέν όρίζεται αυτή έπ! τοΰ παρόντος, ελλείψει χώρου, δ'ά νά δο- 
κιμάσωσι καί πεισθώσι πρό πάντων όλοι, καί οί δυσπιστότατοι. 
περί τή; άφιλοκεροεία: τή; Διευθύνσεως.

Τί ΠαιίιχΛν ιίεριοδικόν πλήρες χαράς εκφράζει άπό καρδίας 
σά συγχαρητήρια αύτοί. εΰχόμενον τά βέλτιστα.είς τά; τυχούσας 
πτυχίου διδασκαλ'σσης έπαξίως τής μελέτης αύτών νεαρά; και 
προςφιλεϊ; αύτοί συνδρομητρίας Σαπφώ Κχομίτση, Αικατερίνην 
Καριχίτση, ’Αλεξάνδραν Κ. Σταυροπούλου, Αντωνίαν Γαβαθα, 
’Αγλαΐαν Βε'κου, ’Ελπίδα Πετρίδου. Αικατερίνην Καοιοΰ, "Ελέ
νην Μαρτίνου, Νικολέτταν Μωραϊτίνη, Θεοδώραν Λαυ,πίκη, Μα
ρίαν Νίκα. Μαρίναν Κουρουσοπούλου. Μαρίαν Μπογράκου, Αικα
τερίνην Πιτσάκη, "Ολγαν Ζούκη κα! Γαρυο. ’Αναγνωστοπούλου.

Έφάνη πλέον... ...ό Κουφιυκεφαλάκη;- ! Ή προαγγελθεϊσα- 
ώραία έμμετρος κωμωδία τοΰ έτέρου τών Διευθυντών κ. Ν. Κο- 
τσελοπούλου εξεδόθη κα! πωλείται άντί δραχμής είς τό γραφεϊον 
του Περιοδικοί, καί ε’ς τό <έον Βιβλιοπωλεϊον . Καροπούλου καέ 
ϊούτσυυ» άπέναντι τοΰ φαρμακείου Κρίνου έπί τής οδοί Αιόλου. 
Οί κατέχοντες άγγελίας παρακαλοΰνται νά τά; έπιστρέψωσι πρός- 
τήν Διεύθυνσι ντοΰ Περιοδικοί.

— ’Λναγνώσατε τήν συναποστελλομέντ,ν περίεργον άγ^ελίαν.


