
Ετος Β'. ΑΘΗΝΑΙ. Σεπτέμβριος 1890. Τεύχος Θ'.

περιΟΑίκΌΝ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡ0ΠΛΗΡ2ΤΕΑ =

Έν Έλλάδι.............................. Δραχ. 2.— §
Έν τω Έζωτβρικω ορ. 3 ή Φο.χρ. 2.50 Ξ
Έν Ρωσσία ρούβλ. αργυο................. 2.—__ Ξν ν ν >’ r-ν-ν ν ν ν ▼ ν ν ν 1» f ν-ν—

εκδιδοται kata ΜΗΝΑ υπο g ΓΡΑΦΕΙΟΝ "ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ”
Ν. Α. ΚΟΤΣΕΛΟΠΟΤΛΟΤ g «> — ΟΔΟΣ ΒΗΣΑΡΙΩΝΟΣ — <·

Mix. Ε- Kanakaκη ξ (όπισθεν Δυ τικής ’Εκκλησίας)
ι’ τ τ ν-ν-ν-’? ν ν τ τ τ ν ν τ y ν τ ·.· τ ν ν-ν ν ν νν ν τ ν τ-

ΤΟ ·Υ«ουργεϊον της Δημοσίας Έχπαιδεύσεως συνιστϊ κατ’ ίηανάληψιν πρύς τούς κ.κ. Χχολάρχας, Ελληνοδιδασκάλους καί 
Δημοδιδασκάλους τό «Παιδικόν Περιοδικόν, ώς συντελούν είς τήν διανοητικήν άνάπτυξιν καί ηβικήν μύρφωσιν τών «ιαίδων.

Δώρα « Παιδικού 11 εριοδικού »
Ή Διεύθυνσις τοϋ «Παιδικού ΙΙεριοδικοΰ» επιθυμούσα νά ζαταστήση τούτο ανάγνωσμα πάντων τών 

Έλληνοπαιδων, προσφέρει άπό τοΰδε τά εξής δώρα είς τούς εύγενώς φροντίζοντας ύπέρ διαδόσεως αύτοΰ. 
Διά τούς έπιθυμοϋντας νά γίνωσιν άνταποκριταέ του Περιοδικού γίνεται Ιδιαιτέρα συμφωνία.

"Εν Λεύκωμα αύτοΰ είς
Μ

εόν έγγράφοντα
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όμον και τό Λεύκωμα
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δύο 
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πέντε

Τόν Β' τόμον καί τό Λεύκωμα, εις τόν έγγράφοντα. 
τόν Α' καί Β' τόμον > » » »
"Όλα τ’ ανωτέρω καί έπί εν έτος τό Ιίεριοδ. «
20 επί τοϊς εκατόν είς τόν έγγρ. πλείονας τών ί

’ Α'
< Β'
» Α'

Άρίστη ευκαιρία νά άποκτήσητε άνευ τινός δαπάνης τό Λεύκωμα και τούς δύο τόμους τοϋ Περιοδικού.

*

»
»
»

1Σ μικρόν τι χωρίον παρά τον Ωκεανόν 
μετά τής γραίας μητρός του μι

ς αλιεύς ονομαζόμενος Μιχαήλ.
Ό υιός ήτο άφοσιωμένος είς τήν μη- 
α· άλλά τό σκληρόν του επάγγελμα 

τον άπεμάκρυνε συχνάκις άπο τον οικι- 
σκον, όπου ή καλή γυνή μένουσα μονή 
προσηύχετο είς

Οί γείτονες 
πον λοξώς και 

πραότερος καί ό ύποχρεω 
•μόνον καί σ.όνον έπειδή ήτο 
ό μόνος αληθής χριστιανός 

Ό Μιχαήλ ώμίλει περί τ 
τινες τόν περιεκύκλουν καί ; 
χάς των πρός τόν Σωτήρα, ..... -r
άκούση, καί καθώς ό θείος Ιησούς 
ύπεφερε τήν καταφρόνησιν καί τήν οργήν τών κακιών.

τόν Θεόν δι ’αύτόν.
τοϋ Μιχαήλ τόν εβλε- 
δέν τώ ώμίλουν, άν καί 

ικώτερος νέος τοϋ τοπου, 
πιστός δούλος τοϋ Χριστού, 

έν τω τόπω έκείνω. 
οϋ Χριστοϋ πρός εκείνους, 
προσεπάθει νά έλκύση τάς 
κάνεις όμως δέν ήθελε νά 

•ϋς οΰτω και ο νέος ουτο

οϊ- 
ψυ- 

t τον
τ ?

Είς τάς οδούς, οσάκις τά παιδία συνήντων αύτόν, τώ· 
ερριπτον λιθάρια, φωνάζοντα ε’.ς αύτόν διαφόρους ύβρεις.

Μία μικρά κόρη μόνον δέν ήνοϋτο μετά τών άλλων όπως 
κακομεταχειρισθή τον πτωχόν τοΰτον Μιχαήλ, όστις έ- 
φαίιετο τόσον καλός, καί αϋτη ήτο ή κόρη τοϋ δημάρχου, 
ή αγαπημένη όλου τοϋ χωρίου.

“Οτε ό πατήρ της συνήντα. τόν Μιχαήλ άπέστρεφεν 
άπ’αύτοϋ τό πρόσωπον καί ήνάγκαζε τήν μικράν νά προ- 
χωρή ταχύτερου ωσάν νά ήθελε νά τήν προφυλάςη άπό 
επικίνδυνόν τινα συνάντησιν· ή κόρη παρετήρει μέν τον 
άλιέα έμφοβος, άλλ’ άπεκρίνετο δι’ ενός μειδιάματος είς 
τόν χαιρετισμόν του.

Οί άλιεϊς τοϋ χωρίου τούτου έσυνείθιζον νά συλλέγωσι 
κατά τήν άμπωτιν τούς σκώλικας. οϊτινες τοϊς έχρησί- 
αευον ώς δόλωμα. ’Εφρόντιζον δμως νά. φεύγωσιν άπό τήν 
παραλίαν πρό τής έπιστροφής τής θαλάσσης, διότι έπειδή 
ή παραλία ήτο πολύ χαμηλή, τό κϋμα έφθανε πολ.ύ τα
χέως καί κατεβύθιζε παν ό,τι ήθελε συναντήσει.
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Τά παιδία ηύχαριστοΰντο πολύ νά πηγαίνωσι μέ τούς 
μεγάλους άνδρας, διά νά παίζωσιν εις τήν άμμον καί νά 
συλλέγωσι τά φυτά καί τά όστρακα, τά όποια εφερεν 
ενίοτε τό ρεΰμια άπό τόν Ωκεανόν.

'Η μικρά Μαρία πάντοτε παρεκάλει τόν πατέρα της νά 
όδηγήση και αύτήν έκεϊ, άλλ’ούτος ήρνεϊτο πάντοτε φο
βούμενος τόν κίνδυνον. Τέλος μ.ίαν ήμέραν ή μικρά κόρη 
χωρίς νά είπη τίποτε ε’.ς τόν πατέρα της διηυθύνθη είς 
τήν άκτήν. ’Αληθώς όλα ήσαν ώραΐα είς τήν λαμπράν 
ταύτην παραλίαν ! Ή θάλασσα έφαίνετο εις τόν ορίζοντα 
ώς μία κυανή γραμμή, ή δέ Μαρία έξίστατο ε’ις κάθε βήμά 
της άνακαλύπτουσα νέους θησαυρούς.

‘Οποία ευτυχία ν’ αφαίρεση έκεϊ τά υποδήματά της 
διά νά άλιεύση κανένα καρκίνον ή κάνέν ψαράκι μέσα εις 
αύτά τά ύδατα ένθα κατοπτρίζεται ό ήλιος !

Ήρχισε νά νυκτώνη. Ό Μιχαήλ εΐχεν άπομακρυνθή 
πολύ τής άκτής αύτό τό εσπέρας, άλλ’ εΐχε πεποίθησιν 
ε’.ς τούς πόδας του όπως προλάβη τήν πλημμύραν.

Αίφνης μία παιδική φωνή έκαμε τόν Μιχαήλ νά στα- 
ιχατήση· ήκροάσθη μίαν στιγμήν, άλλά σκεφθείς ότι κάνέν 
θαλάσσιον πτηνόν Οά διετάραξε μόνον τήν σιγήν έπανέ- 
λαβε τον δρόμον του, ότε ή φωνή έπανελήφθη.

Ό νεανίας τότε επιστρέφει ταχέως όπισθεν πρός τό ιχέ- 
ρος ένθα ήκούετο ή φωνή. Μία μικρά λευκή μορφή έκινεϊτο 
έκεϊ, οποία δέ εκπληξις κατέλαβε τόν Μιχαήλ άναγνωρί- 
σαντα τήν Μαρίαν ! Τήν ειχον λησμονήσει έκεϊ έγκαταλε- 
λειιχμένην !

Δέν επρεπεν οΰτε στιγμήν νάχάση· ή θάλασσα άνέβαινεν 
όπισθέν των προχωρούσα άθορύβως, ώς έοπετόν έτοιμον 
νά καταβροχθίση τήν λείαν του.

Ό Μιχαήλ έλαβε τήν χεϊοα τής κόρης καί ήρχισε νά 
τρέχη προς το χωρίον, άλλ’ ή Μαρία έκουράσθη, έπειδή δέ 
ή άμμος ήτο βεβρεγμένη καί έβυθίζοντο οί μικροί της 
πόδες, έβράδυνε καί ούτος τό βήμα του. Τήν έλαβε τότε 
είς τάς χεΐράς του- άλλά τώρα δέν ήδύνατο πλέον νά 
τρέχη, ή 8έ θάλασσα τούς ήκολούθει βήμα πρός βήμα !

Μετ’ όλίγον ήσθάνθη τάς δυνάμεις του έκλιπούσας, άί 
προσπάθεια·! του κατέστησαν ανωφελείς, άπελπισία δέ 
έπλήρωσε τήν ψυχήν του. Έσκέφθη : «Δύναμαι μόνος 
νά σωθώ, έχω καιρόν άκόμη, ή γραϊα μήτηρ μου έχει 
άνάγκην έμοϋ, τής εργασίας μου, τής άγάπης μου· όποια 
δέ έκδίκησις ν’ άφήσω νά χαθή έδώ ή κόρη τοΰ σκληρό
τερου εχθρού μου ! άλλ’ όχι θά είμαι είς άνανδρος, έάν 
έγκαταλείψω ταύτην. Κύριε Ίησοΰ Χριστέ, σύ βοήθησόν 
με νά τήν σώσω!·

Γαλήνη έπανήλθεν είς τήν καρδίαν του. Ένεθυμήθη 
τότε τόν μεγάλον πάσσαλον, όστις δέν απείχε πολύ καί τόν 
όποιον ειχον διά νά μετρώσι τό ύψος τών ύδάτων καί συ

Μ' έμαθες νά συ.Ι.Ιαβίζω 
ν' άφαιρώ χαί νά αθροίζω, 

δίδασκά.ίισσά ρου
Καί γαί τοΰτο χαί εγώ
'ρέρα νύχτα σ' εο.Ιογώ 

ρό.Ιη τήν χαρδ’ά ρου. 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΣΣΑΝ ΜΟΥ
(Δια μικρί παιδία)

ΛΓ έραβες γεωγραφίαν 
ρουσιχήν ιχνογραφίαν,

dt.daaxiJi.aaa ρου
Καί γ>ά τοΰτο χαί έγώ
'ρέρα νύχτα σ' εύ.Ιογώ

ρ' ό.ίη τή καρδιά ρου·

νέλαβε τήν ’ιδέαν νά άναβιβάση τήν Μαρίαν είς τήν κορυ
φήν αύτοΰ· άμέσως ύψωσε τήν προστατευομένην του είς 
τούς ώμους του καί άφοΰ τήν έκάλυψε μέ τόν έπενδύτην 
του τήν ώθηοε μέχρι τής κορυφής αύτοΰ. Αύτός δέ έζην- 
τλημένος έμεινεν έκεϊ καί έπερίμενε.

Δύνασθε νά φαντασθήτε όποια ήτο ή απελπισία έν τώ 
χωρίω ότε παρετηρήθη ή άπουσία τής Μαρίας ! ’Επίσης 
μεγάλη ήτο ή θλίψις τής γραίας είς τήν έρημον καλύβην 
της, ίδούσης ότι ό Μιχαήλ της δέν επανήλθε !

Ό δήμαρχος καί ή σύζυγός του, ακολουθούμενοι ύπό 
άλιέων, διέτρεχον τήν άκτήν. Ήτο πολύ αργά, τό έγνώ- 
ριζον· ή θάλασσα ήδη έκάλυπτε τήν απέραντο·/ παραλίαν.

Ή μόνη των σκέψις τώρα, ήτο νά έπανεύρωσι τό προσ
φιλές μικρόν πτώμα. Τρομερά προσδοκία !

Βραδέως αί ώραι παρήρχοντο. Τό ύδωρ ήρχισε νά οπι
σθοχωρώ πάλιν, οί δέ δυστυχείς τό ήκολούθουν, ζητοΰντες 
τό πτώμα τοΰ τέκνου των.

Αίφνης ή μ.ήτηρ τής Μαρίας άναφωνεϊ : «Τήν ακούω, 
ακούσατε, μέ φωνάζει · Οί γείτονες παρετήρουν άλλήλους 
θλιβερώς. «Παρεφρόνησεν έκ τής θλίψεως !» ελεγον. Άλλά 
μετ’ όλίγον, καί αύτοί ήκουσαν μίαν μικράν φωνήν ήτις 
έφώναζε «Μαμά, μαμά, έλθε». Ήτο ή φωνή τής Μαρίας !

Τό φώς τής πρωίας ήρχισεν ήδη νά διασχίζη τήν νύκτα, 
ό δέ πάσσαλος νά ζωγραφίζηται εύκρινώς είς τά βλέμματα 
πάντων. «Τοΰτο είνε θαΰμα» έφώναζαν ολοι. Άλλ’ ένό- 

; τοΰ πασ- 
ταπεινόφρονος τούτου 

•ήν μικράν Μαρίαν, 
πρό όλί- 

Ό Μί
μοι έσυστησε κατόπιν 

θά υ.έ προφυλάττη

«Τοΰτο εινε θαΰμα»
ι,τι εΐχε συμβή όταν εΰρον είς τούς πόδας 
ο πτώμα τοΰ Μιχαήλ, τοΰ τ 

ήρωος, όστις εδωκε τήν ζωήν του διά
Αύτη διηγήθη άπλούστατα τήν ιστορίαν, ήν 

γου άνεγνώσατε καί προσέθεσε : «Δέν έφοβούμην 
χαήλ μοί εψαλλεν ωραίους ύμνους, μ* ’ ι~ 
νά μοί φοβηθώ τίποτε διότι ό Θεός 
καί επαυσε πλέον νά μοί όμιλή.

ησαν ο. 
σάλου

Ή γραϊα μήτηρ τοΰ άλιέως δέν περιεφρονεϊτο πλέον άπό 
τής ήμέρας εκείνης· αύτη ένεθαρρύνθη βλέπουσα ότι διά 
τής θυσίας του ό γενναίος Μιχαήλ εΐχε προσελκύσει πολ- 
λάς καρδία; είς τόν Κύριον ήμών Ίησοΰν Χριστόν, είς τόν 
οποϊον έμεινε πιστή μέχρι θανάτου.

Αγαπητά μου παιδία, ή διήγησις αύτη δέν σάς υπεν
θυμίζει τό μεγαλήτεοον καί λαμπρότερου παράδειγμα θυ
σίας, ήτις έγένετο είς τόν κόσμον ; Δέν σάς υπενθυμίζει 
τόν Κύριον ήιχών Ίησοΰν Χριστόν άποθανοντα έπί τοΰ 
Σταυροΰ διά νά μάς σώση άπό τήν Αμαρτίαν καί διά νά 
μάς δώση ·χίαν θέσιν είς τό Βασίλειόν του ;

(Έκ τοΰ Γαλλικού)

.V*  έραβες ρ' αγνήν καρδίαν 
νά ΰρνώ τήν Παναγίαν,

Λιδασκά.ίισσιί ρου.
Καί γιά τούτο χαί έγώ 
'ρέρα νύκτα σ’ εν.ίογώ 

ρ' ό.Ιη τήν καρδιά ρου.

Μαθηματικόν παίγνιον
ΔΟΥ πώς δύνασθε καί σείς, μικροί 
μου άναγνώσται, νά προκαλέσητε τόν 
θαυμασμόν είς μίαν συναναστροφήν, 
ευρίσκοντες άριύρον τινα τόν ό
ποιον έθεσε τις κατά νοΰν. Έγώ 
σάς δεικνύω τέσσαρας τρόπους·άνγνω- 
ρίζητε καί σεϊς κάνένα άλλον. .. τό
σον τό καλλίτερον διά σάς. Άλλά 
διά νά έννοήσητε πώς γίνεται, πρέπει 

νά προσέξητε καλά είς όσα θά σάς εΐπω άμέσως.
’Ας ύποθεσωμεν ότι εθεσέ τι; κατά νοΰν τόν άριθ. 0 

τον όποϊον βεβαίως σεϊς δέν γνωρίζετε· τότε τώ λέγετε :
— Τριπλασιάσατε αύτόν κύριε.
— Μάλιστα τόν έτριπλασίασα (καί ούτω έχομεν I 8).
— Λάβετε τό ήμισυ τοΰ τριπλάσιου.
— Πολύ καλά, (έχομεν ‘J).
— Τριπλασιάσατε αύτο.
— Καί αύτό έγεινε- (είναι 2 !).
— Διαιρέσατε αύτόν τόν άριθμόν διά τοΰ 9 καί είπέτε 

μοι τό πηλίκον.
— Τό πηλίκον φίλε μου εΐναι τρία.
— Ά! τότε ό αριθμός σας εΐναι ό 6 (τόν όποϊον σεϊς εύ- 

ρίσκετε λαμβάνοντε; τό διπλάσιο·/ τοΰ πηλίκου.)
— Μάλιστα ! αύτός εΐναι!
Άλλ’ ύπάρχουν καί 3 άλλοι άκόμη τρόποι· δέν ά.παι- 

τεϊται τίποτε άλλο μικροί μου άναγνώσται ή νά μάθητε 
καλώς τά κάτωθι παραγγέλματα άλλά μέ μίαν παρατή- 
ρησιν, ότιότα» κάμνετε χρήσιν τής άνωτέρω μεθόδου, 
άν τυχόν συμβή όταν παραγγέλλητε ε’ις τ/,ν άρχήν νά 
λάβη τό ήμισυ τοΰ τριπλασίου τοΰ άριθμοΰ τόν όποϊον 
έθεσέ τις κατά νοΰν, νά μή ύπάρχη τοιοΰτος ακέραιος, 
καθώς παραδείγματος χάριν συμβαίνει είς τόν αριθμόν 7 
τοΰ όποιου τό τριπλάσιον 21 καί το ήμισυ τοΰ όποιου δέν 
εΐναι ακέραιος, τότε τοΰ λέγετε αύζήσατε κατά μίαν μο

Ο ΓΙΟΣ ΤΟΪ ΑΚΊΌΦΪΛΑΚΟΣ
(Ναυτικόν

Έχουν περάσει τώρα 
πολλά χρόνια άπό τήν 
ήμέραν όπου έγεινεν ή 
ιστορία, τήν όποιαν ά- 

θά σάς διηγηθώ 
τήν είπεν είς 
όποιος κατά

του τύχην ήτο 
παρών όταν συνέβη 
καί έκινδύνευσε μάλι
στα νά χάση καί τήν 
Υ · - ί, «,ωην του. αν οεν ευ- 
ςίσκετο έκεϊ διά νά 
τον σώση καί αύτόν 
καί πολλούς άλλους 
μαζύ το·., ό μικρός 
μου ήρως, ό υιός τοΰ 
άκτοφύλακος. 

*0 Κύρ Σταμάτης, γέρων ναυτικός, άφοΰ είς μίαν τρικυ·

νάδα αύτό καί προσέχετε είς τό τέλος σεϊς νά προσθέσητε 
ταύτην τήν μονάδα καί θά έχητε πάλιν τό ακριβές άπο- 
τέλεσμα.

Οί αύτοί σχεδόν εΐναι, καί οί άλλοι τροποι κατά τούς 
όποιους σεϊς λέγετε τά έξη; :

— Κάθετε ένα αριθμόν, διπ./ασιάσατε αύτόν. κατό
πιν προσθέσατε είς αύτό τόν 5, καί πο./.ίαπ.ίασιά- 
σατε ό,τι θά εϋρητε έπί 5, προςθέσατε είς αύτό 10, 
καί άκό.ίούθως τό τε.ίιχόν έί,αγόρενον πο.Ι.Ιαπ.Ιασιόισατε 
έπί 10 καί είπέτε μου ποία είναι ή διαφορά μεταζύ τοΰ 
τελικοΰ αύτοΰ άποτελέσματος καί τοΰ 350, τότε άν ό 
άριθμός τόν όποιον εθεσέ τις κατά νοΰν ήναι μονοψήφιος, 
το ψηφίον τό πρώτον εΐναι αύτός ό άριθμός· άν ήναι διψή
φιος, τά δύο πρώτα ψηφία, καί ούτω καθεξής.

Ομοίως και ο ο τροπος.
— yia’iirt ένα ρονος-ηφιον αριθρόν τριπ.Ιασιάσατε χαί 

προσθέσατε είς αύτόν ιΐύω, πο.ί.Ιαπ.Ιασιάσατε τό έζαγόρε· 
νον, τό όποϊον θά εϋρητε έπί 3 χαί προσθέσατε άχο.Ιούθως 
Ί είτα <Γε άφοερέσατε άπ’ αύτοΰ τοϋ τε.Ιικοΰ άποτε.Ιέσρα- 
τος τόν 3 χαί τό δέκατον αύτοΰ τοΰ έζαγορένου είναι & 
άριθμός. π. χ. Ί, 23, 69, ~6, 33, Ί.

Τέταρτος τρόπος.
Έστω ό 7.
Τριπ.Ιασιάσατε αύτόν χαί όιφαιρέσατε ρίαν ρςνάδα, 

αύτό όπου θά εϋρητε πο.Ι.Ιαπ.Ιασιάσατέ το έπί 3 καί είς 
αύτό τό άποτέ-έεσρα προσθέσατε 8 χαί αύζήσατε τούτο 
χατά 3.

—■ Είπέτε μου τόν τελικόν άριθμόν ;
— Ό 71. ‘
Λαμβάνετε τό 1)10 αύτοΰ όπερ εΐναι τό ι καί αυτός 

εΐναι ό ζητούμενος.
Κάμετε δύο τρία παραδείγματα μόνοι σας κατά γράμμα 

όπως σάς λέγω άνωτέρω καί έστέ βέβαιοι ότι θά έπιτυγ- 
χάνητε πάντοτε. Γ. . . . (Εύθύβουλος).

διήγημα)

μίαν εχασε τά καράβια του. τήν περιουσίαν του δηλαδή 
ολόκληρον, κατώρθωσε νά λάβη θέσιν άκτοφύλακος είς 
μίαν μικράν ελλληνικήν νήσον.

Ή εργασία του ήτο ν’ άνάπτη τόν φανόν ό όποϊος εύ
ρίσκετο είς τήν είσοδον τοΰ λιμένος, διά νά άποφεύγουν τά 
πλοϊα τόν κίνδυνον τής συγκρούσεως. Ό Κύρ Σταμάτης 
έξετέλει προθύμως τήν υπηρεσίαν του εχων βοηθόν τόν 
μικρόν υιόν του Αποστολήν.

Ό μικρός Άποστόλ.ης ήτο πολύ καλός καί επιμελής· 
ύλην τήν ήμέραν όταν δέν έψάρευε μέ τόν πατέρα του έ- 
κ.άθητο είς τήν θύραν τοΰ μικροΰ των οίκίσκου καί άνε- 
γίνωσκε κανέν βιβλίον, διότι εΐχεν ακούσει μίαν φοράν είς 
τήν πόλιν νά λέγουν ότι ό άγραμματος άνθρωπος εΐναι ό
μοιος μέ άπελέκητον ζύλον. Διά τής έπιμελείας καί επι
μονής του ό μικρός ’Αποστολής κατώρθωσε νά μάθη νά 
άναγινώσκη έλευθέρως καί νά γράφη χωρίς σφάλματα.

Μίαν ήμέραν, ό πατήρ του εχων εργασίαν είς τήν πόλιν 
άνεχώρησεν έκ τοΰ μικροΰ οίκίσκου του άφήσας παραγγε
λίαν είς τόν υιόν του νά άνάψη τόν φανόν μόλις βραδυάση
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καί νά προσέξη μήπως τδν σβύση την νύκτα ό άνεμος· ό 
’Αποστολής ήκουσε μ'ε προσοχήν τήν παραγγελίαν του 
πατρός του καί ύπεσχέθη νά τήν έκτελέση κατά γράμμα· 
ό Κυρ Σταμάτης τέλ.ος έφίλησε τδ παιδί του και εφυγεν.

I I
Ήτο χειμών, ή ήμέρα όμως εκείνη δεν διέφερε διόλου 

άπδ μίαν καλοκαιρινήν ημέραν, ό ούρανδς ήτονανέφελος καί 
ό όρίζων καθαρός· ό ήλιος ήρχισε νά κλίνη πρδς τήν δύ- 
σιν του και ό μικρός ’Αποστολής εσπευσεν άμέσως νά άνάψη 
τδν φανδν τής εισόδου τοϋ λιμένος.

"Οσω ή νύξ έπροχώρει, τόσφ ό ούρανδς έκαλύπτετο άπδ 
μαύρα σύννεφα καϊ ό όρίζων έγίνετο σκοτεινός κα'ι άγριος.

Τδ μεσονύκτιον τά κύματα έκτύπων μέ ορμήν καί εσπα- 
ζον άφρισμένα είς τούς βράχους.

Πόσον μεγαλοπρεπής, άλλά καί πόσον φοβερά στιγμή 
διά τούς εύρισκομένους έν τή θαλάσση !

Ό μικρδς Αποστολής έξηπλωμένος είς τήν πτωχήν 
κλίνην του έκοιμάτο ήσύχως.

Αίφνης όμως, κρότος τρομερός ό όποιος μετ’ ολίγον 
έπανελήφθη έκ δευτέρου καί έκ τρίτου τδν έκαμε νά έγερθή.

’Ανοίγει τήν Ουράν, ανέρχεται είς τήν οροφήν τοϋ οί- 
κίσκου κρατούμενος δυνατά ϊνα μή παρασυρθή άπδ τδν 
άνεμον καί βλέπει ε’.ς τήν θάλασσαν. Τά κύματα έφαί-

ΧΕΛΩΝΗ ΚΑΙ ΑΕΤΟΣ
(ΜΰΟος)

Της χβΐώημ, μ'ά ημέρα, της έκάθησε 'ς το νοϋ 
Νά πετάζΐ) καί ν' άνέβη t-ίς τά ϋύη τ' ουρανού. 
Μιά καί όυό ευθύς πηγαίνει κι αετόν παρακα.έεϊ 
Νά τήν πάρη 'ς τά πτερά του νά πετάζΐ) ή τρε.ί.Ιή. 
—ιΓεν μ’ αρέσει, αετέ, μου εις το χώμα νά πατώ, 
Νά πετάξω είς τά ιγώ»; όπως σύ κ' έγώ ζη:ώ, 
Κάμε μου .Ιοιπόν τήν \άριν, άετ'ε,να σέ χαρώι
Είς τήν γην νά ζήσω π.έέον όέν μ’ αρέσει, if εν ‘μπορώ.
— Ιϊρόσεί,ε κα.ίά χε.ίώνη, τής φωνάζει ό αετός, 
Λύσκο.έος πο.ίΰ νά γείνη είν’ ό πόθος σου αυτός.
*Η χε.ίώνη όμως .Ιόγους if'εν ακούει ή τρε.ί.ίή 
Καί θερμότερου ακόμη τό πτηνού παρακα-ίεϊ.

Πείθεται έκεΐνο τέ.ίος, είς τά >ύ|υα τήν άρπάζει 
καί πο.Ιύ γη.ίά ’ςτά νέφη τήν πτωχήν τήν άναιθάζει 
Καί τής .ίέγει : — Αί, χε.ίώνη, θάρρος, εφθασευ ή ώρα 
Νά ίθώ πώς θά πετάζης μοναχήσου καί σύ τώρα 
Καί τήν παραιτεΐ άμέσως είς τά ϋώη τοϋ ουρανού 
Καί νεκρά εκείνη πίπτει είς τούς βράχους τοϋ βουνού·.

Τώρα τής πτωχής χε.ίώχτΚ τό μεγά.ίο πάθημα 
'Σ τους μικρούς μου άναγνώστας, άς τους γείντι μάθημα
Καί άς ζεύρουν ότι όσοι πράγμ’ άθύνατον γυρεύουν 
"Οπως ή πτωχή \ε.1ώνη νά τήν πάθουν κινόυτεύουν.

Ni-Cos

νοντο άγρια και ή 
όρμή μέ τήν όποιαν 
έκτύπων είς τούς 
βράχους έπροξενει 
τρόμον είς τδν ά- 
κούοντα.

Τήν στιγμήν ε
κείνην αστραπή δι- 
ασχίσασα τον ου
ρανόν, εδειξεν είς 
τδν Αποστολήν 
πλοΐον, δπερ έπά- 
λαιε πρδς τά κύ
ματα καί το όποιον 
έοριπτεν είς τδν α
έρα, πυροκρόταλα 
ζητών βοήθειαν είς 
τήνφοβεράνς-ιγμήν.

Τδ ποόσωπον τοϋ ’Αποστόλη είς τδ θέαμα έκεΐνο ήλ- 
λαξεν οψιν, οί οφθαλμοί του έξήστραψαν καί μέ θάρρος καί 
αποφασιστικότητα κατήλθεν είς τήν παραλίαν !

Μέ ταχύτητα άπερίγραπτον, δ μικρός ναυτικός έλυσε, 
τά σχοινιά τοϋ άκατίου τοϋ πατρός του, τδ όποιον ήτο 
προσδεδεμένον κάτωθεν τής οικίας του, έπέβη έπ’ αύτοΰ, 
ήνοιξε τά ιστία καί διηυθύνετο πρδς τδ κινδυνεύον άτσ.ό- 
πλοιον.
^’Εσπ ευδε νά δώση είς άλλους ζωήν μέ κίνδυνον νά 
χάση τήν ίδικήν του !

Τδ πλοΐον δέν άπεΐχε πολύ τής ακτής.
Εΐχε προσαράξει έπί τίνος βράχου, αί πλευραί του εΐχον 

διαρρηχθή καί τδ ύδωρ είςερχόμενον άδιακόπως έξ αύτών 
έβύθιζεν ολίγον κατ’ ολίγον τδ πλοΐον.

Απελπιστικά! ήκούοντο έξ αύτοΰ αί φωναι καί αί πα
ρακλήσεις τών πνιγομένων γυναικών καί παιδιών !

Ό ’Αποστολής κατόρθωσε τέ>.ος νά πλησιάση το βυ
θιζόμενου σκάφος.

Ήτο καιρός !

’Ολίγα λεπτά έάν παρήρχοντο είσέτι, το σκάφος έκεΐνο 
θά έγίνετο ό τάφος τόσων υπάρξεων!

Ό ’Αποστολής μόλις έπλησίασε τδ πλοΐον, διά φωνών 
καί συριγμάτων προσεπάθει νά έμψυχώση τούς δυςτυχέΐς 
ναυαγούς.

Αίφνης έν μέσω τής μεγάλης έκείνης ταραχής καί τοϋ 
σάλου ήκούσθη Ισχυρά φωνή. Έσώθημεν... .έσώθημεν, καί 
πράγματι εΐχον σωθή διότι ό γενναίος ναυτόπαις προσδέσας 
τδ άκάτιον αύτοΰ έπί τής πρώρας τοϋ καταποντιζομένου 
πλοίου, έκέρδιζεν άντιπαλαίσας γενναίως πρδς τδν θάνατον 
τήν ζωήν 30 ύπάρξεων !

Έπεβιβάσθησαν 
πά.ντες έπί τοϋ ά
κατίου καί διηυθύ- 
νοντο πρδς τδν οί- 
κίσκον τοϋ άκτοφύ- 
λακος. Ή θάλασσα 
όμως έκμανεΐσα,
κατά τοϋ μικροϋ ήρωος, όστις μέ τόσον θάρρος άφήρει 
άπ’ αύτήν τήν λείαν της, ύψωνε τά κύματα ε’.ς τδν ούρα- 
νδν καί τδ άκάτιον ταλαντευόμενου τρομερά δέν ήδύνατο 
νά προχωρήση !

Τέλος μόλις έχάραζε γλυκά ή αυγή, ή θάλασσα κου- 
ρασθεΐσα ήττήθη είς τδν αγώνα καί ό μικρός νικητής ζ- 
φέρε ύπερηφάνως τούς ναυαγούς είς τήν άκτήν.

Ήτον άνέκφραστος ή χαρά καί ή συγκίνησις ήτις έφαί- 
νετο διακεχυμένη είς τδ προσώπου τοϋ μικροϋ ’Αποστολή!

Οί ναυαγοί άποβιβασθέντες είς τήν ξηράν, κατεφίλουν 
μέ δάκρυα είς τούς οφθαλμούς τόν μικρόν σωτήρα των 
όστις έκινδύνευσε τήν ύπαρξίν του διά τήν σωτηρίαν των.

Ή εΐδησις εφθασεν είς τήν νήσον καί μετ’ ολίγον αί 
άρχαί τής πόλεως ήσαν έπί τοϋ τόπου τοϋ ναυαγίου.

Άφοϋ ηύχαρίστησαν οί δυστυχείς ναυαγοί διά τελευ- 
ταίαν φοράν τδν σωτήρά των, τδν ήρώτησαν τί έπεθυμει 
νά πράξωσι δι’ αύτόν.

— Τίποτε άπεκρίθη ό μικρός ήοως· επραξα τδ καθή
κον μου ώς άνθρωπος καί δέν ζητώ άμοιβήν διά τοΰτο. 
Μίαν μόνην παράκλησιυ έχω νά κάμω πρδς υμάς καί προς 
τάς άρχάς: Νά φροντίσητε διά τδν δυστυχή πατέρα μου 
ό όποιος άγωνίζεται όλην τήν ημέραν μέ τήν θάλασσαν 
διά νά θρέψη τδν εαυτόν του καί έμέ.

Ή παράκλησίς του είσηκούσθη.
Μετά τινα καιρόν άπδ τής σωτηρίου ημέρας, εισερχόμε

νος τις είς τδν λιμένα τής μικράς νήσου δέν διέκριυευ είς 
τδν οίκίσκον ούτε τδν άκτοφύλακα οΰτε τον υίον του.

Αί άρχαί καί οί 
σωθέντες έφρόυτισανδι’

Σταμάτης 
επιστάτης 
των ένος πλουσίου έκ τών σωθέυτων ναυαγών 

καί ό μικρό: ’Αποστολής άφοϋ έξέμαθεν έυταΰθα τά πρώτα 
γράμματα, άπεστάλη κατόπιν δι’ εράνου τών σωθέντων 
ναυαγών καί τής πόλεως είς Ευρώπην ϊνα έπιδοθή είς τήν 
έπιστήμην τήν όποιαν αύτός ήθελεν εκλέξει.

Δέν έπέστρεψεν είσέτι έξ Ευρώπης.
ΙΊάντες όμως οί κάτοικοι τής νήσου καί οί σωθέντες 

ναυαγοί, θά ένθυμώνται πάντοτε καί θά εύλογώσι καθ’ 
όλην τήν ζωήν των τδ όνομα τοϋ μικροϋ ’Αποστόλη τοϋ 
υιού τοϋ άκτοφύλακος ! ΝίΚΟΣ Α. ΚΟΤΣΕΛΟΠΟΥΛΟΣ.

ΕΝΝΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

εξής διαγωνισμόνΤδ «Παιδικόν Περιοδικόν» πρδς σύνθεσιν διηγήματος.

ΟΡΟΙ
Θέυ.α τοϋ διαγωνισμού θά 

χρησιμεύση πρδς τούς μικρούς 
μου φίλους ή προκειμένη εί- 
κών.

Τά διηγήματα δέον 
γραφώσιν εύαναγνώστως 
χωριστού φύλλου χάρτου

Ν’ άποσταλώσι πρδς τήν 
Διεύθυνσιν τοϋ «Παιδικού Πε

να 
επί

άμφοτερους. 
' Ό Κύρ !

προσελήφθη 
τών κτημάτ

ριοδικού» μέχρι τής I ·) ’Ο
κτωβρίου.

Τδ διήγημα δέον νά μή 
ύπερβαίνη τούς 70 στίχους, 
δημοσιευόμενου δηλαδή μετά 
τής εΐκόνος νά καταλαμβάνη 
μίαν σελίδα τοϋ Περιοδικού.

Νά φέρη τδ αληθές όνομα 
καί τδ έπώνυμον τοϋ γράψ.αν- 
τος, τδ ψευδώνυμόν του έάν 
εχη, καί τήν -ηλικίαν του.

Θά βραβευθώσι τέσσαοα 
καλλίτερα έκ τών σταλησο- 
μένων κατά τήν ’εξής τάξιν.

προκηρύσσει είς τούς φίλους του τδν

Τά ονόματα πάντων όσοι Οέλουοιν λάβει μέρος είς

ΠΕΤΡΟΣ
(Συνέχεια, “δε προηγούμενου τεύχος)

Ό δέ Πέτρος καί ή Μαρία ; Ό Πέτρος καθίστατο έπί 
πλέον σκυθρωπός. Κατ’ άρχάς ήσθάνετο τύψεις συνειδότος 
βλέπων τόν ’Ιάκωβον άφοσιωμένον είς τήν έογασίαν του, 
καί μετενόει διότι άμφέβαλλε περί αύτοΰ.

’Αλ.λ’ άφ’ ότου ό Ιάκωβος άφήνετο νά παρασύρηται 
άπδ κακάς γνωριμίας, ό Πέτρος ελεγε καθ’ ’εαυτόν- «Εΐνε 
πάντοτε ό ίδιος! Ή πτωχή μου Μαρία θά ήτο πολύ δυς-

ΒΡΑΒΕΙΑ
Τδ πρώτον Οά δημοσιευθή 

έν τώ Περιοδικώ μετά τοϋ 
ονόματος τοϋ γράψαντος,προς 
δέ Οά άπονεμηΟώσιν είς τον 
γράψαντα οί δύο τόμοι τοϋ 
Περιοδικού καί τδ Λεύκωμα.

Τδ δεύτερον διήγημα, έάν 
κριθή άξιον δημοσιεύσεως, Οά 
δημοσιευθή καί τούτο είς το 
επόμενον τεύχος, είς δέ τδν 
γράψαντα θά δοθή είς τό
μος τοϋ Περιοδικού κατάτήν 
εκλογήν του καί τδ Λεύκωμα.

Τδ τρίτον διήγημα δέν Οά 
δημοσιευθή, Οά γείνη όμως 
μνεία τοΰ ονόματος τού γρά- 
Φαντός, είς ον θά δοθή εις 
τόμος τοϋ Περιοδικού κατά 
τήν έκλογήν του.

’Επίσης καί τοϋ συνδρο- 
μητοϋ, όστις θά τύχη τοϋ 
Δ' βραβείου, Οά γίνη μνεία 
καί θά τώ δοθή τδ Λεύκωμα.

τδν διαγωνισμόν θά δημοσιευθώσιν εν .ώ ΙΙεοιοδικω.

----------------- »

τυχής μετ’ αύτοΰ !· ’Εν τούτοις αί τύψεις ταυ δέν τδν 
άφινον ησυχον. Έπεθύμει νά. τώ προσφερη τας οικονομίας 
του διά νά φύγη άπο τδ ναυπηγεΐον άλλ’ έφοβεΐτο μήπως 
ό ’Ιάκωβος τδν ύποπτευθή ότι εΐχε κανέν συμφέρον νά τδν 
άπομακρύνη καί άνακαλύψη τέλος τήν αλήθειαν.

"Αλλως όμως έσκέπτετο ή Μαρία· αύτη τουναντίον ηύ- 
σπλα/νίσθη μεγάλως τδν έξάδελφον Ιάκωβον έζητει άδια
κόπως' πληροφορίας περί αύτοΰ, παρεκάλει τδν Πέτρον νά
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τόν φίρη τακτικά εί; τήν οικίαν των, οσάκις δε έπήγαινεν 
εις τήν πόλ.ιν δι’ εργασίαν ήρχετο εις τον ναύσταθμον διά 
νά πάρη τόν Πέτρον κζϊ νά εΰχηθή συγχρόνως καλήν εσπέ
ραν είς τόν ’Ιάκωβον.

"Ο Πέτρος δέν ήξευρε τί νά κάρ.η· δέν έτόλμα νά είπη 
κακόν τι περί τοΰ πατρός τής Μαρίας, διότι ήτο πατήρ 
της, άν καϊ αύτη δέν έγνώριζε τίποτε. Έτραυλιζεν ενίοτε 
κάτι τι περί τοΰ παρελθόντος τοΰ Ιακώβου, άλλ’ ή Μα
ρία τόν διέκοπτε συνηγορούσα ύπέρ αϋτοΰ.

Ο Ιάκωβος ώ; έκ τής κακής συντροφιάς, τήν όποιαν 
απέκτησε, δέν ήρχετο είς Κεραντρέχ καθ’ έκάς·ην Κυριακήν 
ιός πρότερον.’Οσάκις όμως ήρχετο, ή Μαρία τον ύπεδέχετο 
καλώς. Ώρ.ίλει μετ’ αύτοϋ, τω διηγείτο τά περί τοΰ 
βίου της, καί τω ώμίλει περί τής μάμης Βαντάελ, ήτις 
ήτο τόσον καλή. Κατόπιν τω ώμίλει περί τοΰ Πέτρου, 
καί τώ ελεγεν: ’Αγαπητέ μου έξάδελ.φε, καλλίτερος πατήρ 
άπό τόν Πέτρον δέν θά ύπαρξη- μένει πάντοτε μαζύ μου 
καθ’ όλον τόν καιρόν, κατά τόν όποιον δέν έργάζεται, μέ 
πηγαίνει είς τόν περίπατον, μοί όμιλεϊ περί διαφόρων 
πραγμάτων, ένω υπάρχουν τόσοι πατέρες, οί όποιοι άφι- 
νουν τήν κόρην των όλομόναχην είς τήν οικίαν καί φεύ
γουν διά νά διασκεδάσουν, χωρίς νάνησυχβσι δι αυτήν !

Ό Ιάκωβος τήν ήκουε τετζρζγμένος· ένεθυμεϊτο, ότι 
ύπήρξε διά τά τέκνα του, διά τήν σύζυγόν του είς έκ τών 
ανθρώπων εκείνων, τούς όποιους ή Μαρία δέν ήδυνήθη 
ποτέ ν’ άγαπήση. «Ώ έάν ήδύναντο νά άναζήσωσιν 
έάν ήδυνάμην νά τήν έπανεύρω, έσκέπτετο, πώς θά προ- 
σεπάθουν νά ήμαι όλως διαφορετικός ! · Τήν επαύριον ό 
’Ιάκωβος άντί νά έπιστρέύη είς τήν πτωχήν κατοικίαν 
του, διηυθύνθη είς τό καπηλείαν μετά τών συντρόφων του.

Έκεΐ είς έκ τών συχναζόντων είς τό καπηλειΟν τον η
χούσε παραπονούμενον, διότι δήθεν έλάμβανε ολίγον μισθόν 
κζϊ έπωφεληθείς τής ευκαιρία; τόν έπ).ησίζσε καί τοΰ είπε :

— ’Φίλε μου, άντί νά παραπονήσαι κατά τή; διοικ,ή- 

σεως, ή όποία δέν θά σοϊ δώση ούτε πεντάραν περισσότε
ρον, θά κάμης πολύ καλλίτερα νά σιωπήσης καϊ νά ζητή- 
σης άλλοΰ μικρά κέρδη .... τά εχει; σχεδόν είς τάς χεϊ
ράς σου καϊ δέν τά βλέπεις!

— Και ποια εινε αύτά τά κέρδη Ι’αμπάρ ; Έδώ δέν 
ύπάρχουν άλλα τυχηρά έκτος τοΰ μισθού.

— Ναι, ναι, γνωρίζω καλώς. . . . Άλλ’ έγνώρισα εδώ 
μερικούς καλούς νέους, οί όποιοι,. . . μέ τήν βοήθειαν μου, 
. . . έ’καμον μικρά κέρδη καί έμοιραζόμεθα τάς ώφελείας.

— "Α ! έγώ δεν γνωρίζω άπ’ αύτά ! Ώμίλησέ μου κα
θαρότερου, έάν θέλης νά εννοήσω.

— "Οπως θελεις· ύπάρχει εις τον λιμένα άρκετή ποσό- 
της πραγμάτων, ήτοι καρφιών, σχοινιών, τεμαχίων χά- 
λυβος, τά όποια χάνονται . . . 'Ημείς τά πέρνομεν καί τά 
χρησιμοποιοϋμεν. Γνωρίζω καλώς οτι έρευνώσι τούς έρ- 
γάτας κατά τήν έξοδόν των έκ τοΰ ναυστάθμου- άλλά θά 
σοΰ ειπω τά μέσα, διά τών όποιων δύνανται όλα νά περά-, 
σουν. Δέν φαντάζεσαι τό κέρδος, τό όποιον δύναται νά 
προέλθη άπό αύτά. Ή ύπόθεσις είνε άσφαλής· έσο βέ
βαιος- αίριον θά σοΰ εξηγήσω πώς πρέπει νά γίνεται 
τοΰτο καί θά ΐδή,ς ότι δέν υπάρχει ό ελάχιστος κίνδυνος. 
Καλήν ένταμωσιν, φίλε μου !»

Ό Γκαμπάρ άπεμζκρύνθη, ό δέ ’Ιάκωβος έπέστρεύεν 
άμέσως είς τήν κατοικίαν του μέ φοβεράς σκέψεις. Τό κα
κόν τόν εΌ.κ'.ε. «Τί κατόρθωσα μέχρι τοϋδε διά τής καλής 
μου διαγωγής; ελεγεν. Οί τίμιοι άνθρωποι κζϊ ό έξάδελφός 
μου αύτός άκομ.η μέ μεταχειρίζονται ώς ψωραλέον κύνα. 
Μόνον ή Μαρία ύπήρξε καλή δι’ έμέ !»

Μέ τάς λέξεις ταύτας ό Ιάκωβος έρρίφθη έπί τής κλί
νης του καϊ άπεκοιμήθη έρωτών εαυτόν ποϊον ήδύνατο νά 
ήνε τό σχέδιον τοΰ Γαμπάρ, άπό τό όποιον, έβλεπεν είς τόν 
ύπνον του. ότι ή Μαρία προσεπάθει νά τόν άποτρέψη '.

(Mme J. Colomb) (ακολουθεί-)
Ειρηνη Ε. Κανακακη.

Προτοϋ δεθή ή γλώσσα μου καϊ πάψη κι’ ή λαλιά μου. 
Γ’ατάκι μου, σ’ άφίνω γειά, τό μαΰρο τό κορμί μου 
Ποΰ κάποτε ανάπαυες γιά πάντα θά σοΰ λείψη.
Έχετε ’γειά, ψηλά βουνά, ’περήφανα δέντρα μου 
Θέλετε τώρα ανθίσετε, θέλετε μζραθήτε !
Στόν ίσκιο σας δέν κάθουμαι ούτε καί στή δροσιά σας. 
Έχετε γειά, κλεφτόπουλα ! Τ’ απάτητα λημέριαΗ ΑΝΟΗΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑΣ

(Αιήγημα διίι μικρΔ παιδία)

' Σταματίνα ήτο ενα μικρό 
Γίκοριτσάχε, τό όποιον όπως 
11 όλα τά μικρά παιδία, είχε 

καί αύτό τά παιγνίδια του. 
Τήν πρώτην τοΰ έτους 

ό πατήρ της τής ειχεν ά- 
άκόμη χαί μίαν 
τήν όποιαν ώνό- 

μαζε Φωφώ καί τήν όποιαν τό
σον πολύ άγαποΰσε ώστε τής είχε 
δύο φορέματα- ένα τό όποιον τής 
έφόρει χάθε ήμέραν χαί ένα άλλο 

τό όποιον είχε κλειδώσειείς τόδουλάπιδιά 
τάς έορτάς. Άλλ’ έχτός τής κούκλας της 

ή Σταματίνα ειχεν άκόμη και ένα γατάκι, τό όποιον 
άγαποΰσε δσον χαί τήν κούκλαν της- τοΰ είχε δέ
σει είς τόν λαιμόν μίαν ώραίαν κορδελίτσαν καί 
ένα μικρό κουδουνάκι.

Μίαν Κυριακήν, ή Σταματίνα ήθέλησε νά φορέση 
εις τήν Φωφώ τό καλό της φόρεμα, τό όποιον δ
πως σάς ειπον εΐχε κλειδώσει εϊς τό δουλάπι.

Νά μήν αφήστε αδειανά κι’ έρημα τά γιατάκια . . .
Μές τά βουνά νά ζήσετε, μ.έ τούς χονδρούς τούς ίσκιους. 
Κι’ όταν σημάνη ό καιρός καί ελθη έκείν’ ή ώρα, 
Στόν κάμπο νά ζατέβετε μ.έ τής γυμναϊς άπάλ.λαις 
Νά πάρετε άπ’ τά βουνά τή λευτεριά μαζύ σας 
Καί θρόνο νά τής στήσετε στήν ’ξακουσμένη Πολι !
Αύτ’ εΐν’ ή τελευταία μου εύχή ποϋ σας άφίνω.

Πηγαίνει έκεϊ, ανοίγει, άλλά τί βλέπει! πώ! πώ ! 
Ό Κύρ-Μουστάκας,ένας μεγάλος καί φοβερός ποντι
κός τό εΐχε κατακοματιάσει!

“Ηρχισε τότε ή καϋμένη νά κλαίη άπαρηγόρητα 
άπό τήν λύπην της. “Εξαφνα όμως τής ήλθε μία 
Ιδέα : νά πάρη δηλαδή τό γατάκι καί νά τό κλείση 
εϊς τό δουλάπι διά νά π^άση τόν ποντικόν. Άμέσως 
λοιπόν, μετ’ όλίγον τό γατάκι ευρέθη είς τό δουλάπι.

Ή Σταματίνα ήτο βέβαια δτι δέν θά γλυτώση 
ό χύρ Μουστάκας άπό τά νύχια τής γατίτσας της. 
Πόσον δμως ήπατάτο ! Ό κυρ Μουστάκας ήτον έξυ- 
πνότερος άπό αύτήν καί διά τοΰτο δταν ήκουε νά 
κτυπα τό κουδουνάκι τής γατίτσας τίγκι-τίγκι δέν 
ένοοΰσε νά έβγη άπό τήν τρύπα του !

Αργά, πολύ άργά έκατάλαβεν ή Σταματίνα ότι τό 
νά κλείση κάνεις τό γατάκι του είς τό δουλάπι 
μέ τό κουέοΰνι είς τόν λαιμόν διά νά συλλάβη τόν 
κύρ-Μουστάκαν, ήτο μία μεγάλη ανοησία, τήν ό
ποιαν σεις, άν σάς τύχη όμοια περίστασις μικρά 
μου παιδία, δέν θά κάμητε βεβαίως ποτέ.

ΒΕΛΙίΙ ΚΟΤΣΕΛΟΠΟΥΛΟΤ

Ή διαθήκη
’Ομιλία πλ.ηγωθέντος άρχηγοϋ πρός τούς συντρόφους του ι Έκ τοϋ 

Παιδιά μου μήν πικραίνεσθε καϊ μήν παραπονειέσθε 
Κ1’ έγώ δέν εχω τίποτα . . . “Ας ήμαι λαβωμένος. 
Πικρή πουν’ ή λαβωματιά φαρμακερό τό βόλι. 
Πάρτε με δλοι σύρτέ με, ψηλά στό μοναστήρι, 
Στρώστε κλαδιά νά κοιμηθώ, κλαδιά γιά νά κοιμούμαι, 
Φέοτε, παιδιά, γλυκό κρζβί νά πλύνω τό γερά μου, 
Φέρτε μου καϊ πνεμματικο νά μέ ’ξομολογήση, 
Γιά νά του πώ τά κοίματα ποϋ εχω καμωμένα.
Δώδεκα χρόνΓ άρματωλος κΓ είκοσι χρονιά κλέφτης, 
Μές^τά βουνά, τ’ απάτητα τής κλεφτουργιας λημέρια, 
Έκαμα τοΰτο τό κορμί, ποϋ θά τό φζη τό χώμα. 
“Ας μ.αρτυρήσγ, ό "Ολυμπος, ή Λχάκουρα κ’ ή Γκιόνα 
Ποΰ μ’ έθρεψαν καί μ’ έκαμαν στους κλέφταις καπετάνο, 
Άν έκαμα ποτέ κακό σέ χριστιανό κανένα !
Άς μαρτυρήσουν τά ηουλιά καϊ ή ψηλαΐς ραχοϋλ ζις,
Άν άλλο πόνο τρέφανε τά λαβωμένα στήθεχα 
Άπό τόν πόνο γιά νά ίδώ ελεύθερο τό Γένος ! . . 
Άν άλλη στήν καρδιά φωτιά καϊ έννοια στό κεφάλι 
Εύρηκε τόπο νά σταθή και νά ριζοβολήση .... 
Ζυγώσετε, μαΰρα παιδιά, καύμένα παλληκάοια- 
Μ’ έφαγεν ή λαβωματιά άλλη ζωή δέν εχω ....

τού Κλέφτη
ανεκδότου ωραίου έργου «Λαγιαρνί» τοϋ κ. Νικ. Παπαλεξανδρή).

Σηκώστε με καϊ σύρτε με ’ψηλά στο μοναστήρι 
ΚΓ άφήστέ με γιά νά σταθώ ’μπροστά στήν Παναγία. 
Τόν πόνον μου νά τής είπώ, νά τήν παραζαλίσω 
Γιά τή γλυκεχά πατρίδα μας, τή σκλαβωμένη γή μας. 
Αγαπημένα νά κράτη καί μονιασμένα πάντα 
Τά έρημα κλεφτόπουλα, τής λευτεριάς στολίδια. 
Κ’ ύστερα κόψετε κλαδιά άπό δενδρ’ ανθισμένα 
Καί στρώστε μου νά κοιμηθώ τον ύπνο μί,ά γιά πάντα. 
Το μνήμα μου ν' ανοίξετε, λεβένταις μου, μεγάλο 
Νκναι φαρδύ, νκναι μακρύ, νά πέρνη δυό νομάτους, 
Καϊ μέσα νά μέ βάλετε μ.έ όλα τ' άρματά μου, 
Νά στέκ’ ορθός νά πολεμ.ώ κζϊ δίπλα νά γεμίζω 
Κι’ άπ’ τή δεξιά μου τή μεριά, ν’ αφήστε παραθύρι, 
Νά μπαίν’ ό ήλιος τήν αυγή, τή νύχτα τό φεγγάρι 
Νά μπαινοβγαίνουν τά πουλιά, τής άνοιξης τ’ αηδόνια, 
Ν ά περνούν χαιρετίσματα καϊ παν κατά τούς κλέφταις. 
ΚΓ όταν τά μάτια μ’ κλείσετε άδέλφι’ αγαπημένα 
"Ενας λεβέντης άπό σάς ας άνεβή στή ράχη 
Ν’ άντιλαλήση τρεις φορές μ’ αύτό τό καρυοφίλι 
«Ό Βλζχαρμάτας ’πέθανε. ό Βλαχζρμάτας πάγε·.». 
Γρήγορα άνεβά.στεμε παιδιά ’ς τό μοναστήρι

'Ο μικοός Τοτός λέγει ε’ω τόν φίλον του 
Κουφιοχεφαλά.οην :

—- Κούφιοκεφαλάκη. θα μοΰ κάμη; τήν 
■πικήν να ελθη; αΰριον εις τήν κηδείαν τοϋ 
μικοοϋ αδελφού μου ;

Καί δ Κουφιοκεφαλάκης !
— Αΰριον Τοτό μου είναι αδύνατον, άλ

λην όμω; ήμέραν ευχαρίστως.
’Εστάλη ύπό Φωτεινή; Κανδυλαοάκη.

ΙΟΙ Αίνιγμα
,Ε’ι; τα όρη τή; Ευρώπη; 
ζήτησέν με κα: θα μ’ εδρη;- 
άν μέ άποκεφαλίσης 
και τήν λήγουσαν τονίσης, 
ποταμό; τις τή; ’Ασία; 
γίνομαι εύθΰ; να ξεύρη:.

Εστάλη ύπό Κ. Εΰγενίδου.
162 Αίνιγμα

Πέντε γράμματα ώ φίλε 
ρήμα έν αποτελούν 
τό έν όμ.ω; όταν λείψη 
δύω θα ύποληφθοϋν,

Εστάλη ύπό Βόα τοϋ Συσφιγκτήρος.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΧΩ «4-
Ό Διδάσκαλο; εξετάζει τόν Γιωργάκη 

αριθμητικήν, επειδή δέ δέν άποκρίνεται εΐ; 
τας ερωτήσεις του τώ λέγε: :

— Κάθησε παιδί μου, είσαι πολύ αδύ
νατος.

Καϊ δ Γιωργάκης.
— Έγώ είμαι αδύνατος; ”Αυ. έγώ δέρνω 

όλου; τού; συμμαθητά; μου,να ’ρώτησε του;. 
Εστάλη ύπό Π. Α. Στασωοπούλου.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
165 Αίνιγμα

Τό πρώτοζ μ’ είναι πρόθεσι;, 
κλείει τό δεύτερόν μου 
εν όνομα δέ κύριον 
είναι τό σύνολόν μου

’Εστάλη ύπό Δ. Σαρηγιαννοπούλου.

164 Αίνιγμα
Είμαι μέσα ε’ι; τήν Ρώμην 
καϊ συγχρόνως εις τήν Κώ 
διατρθρω εις Μωρέαν 
εί; Ρωσσίαν κατοικώ.

Εστάλη ύπό Ευώδους Άνθου;.

Ό Μικρός Κοκορομυαλάκης λέγει πρός 
τόν Πετεινόασαλον.

— Διατί Πετεινόμυαλε βάζουν αυγό ει; 
τήν φωλεάν -η; κόττας όταν -ε-ζνα.

Καί δ Πετεινςμυαλο; :
— Καϋμένε και σύ- τόσο πράγμα δέν 

’μπορείς να καταλάβης ; Νά- δια να πέονη 
μέτρο !

’Εστάλη ύπό Θ. Σ. Μπίκου.

4 68 Αίνιγμα
Ποταμός ’Ασίας είμαι 
όπως είμαι άν μ’ αφισης, 
ενα γράμμα άν πρςσθέση; 
καϊ μέ παροξυτονίση; 
όοο; ε’ααι Θεσσαλίας.

’Εστάλη ύπό Στυλιανού και Πάνου 
Κορδιάνων.

Ainetc nnxweuv ΙΓ rei\ovc·
156) Δήλος-ήλο;.— 157) " Ακτιον-’Ακά

των.—158) ό Ήλιος ή ή Σελήνη.— 159) 
Τό στοΓ/είον Α.—160) "Ετρωγε τόν πόδα 
α’ιγός έμπροσθεν βάτου.
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.Μόλις pc γραμματάχι σου, άμέσως σο! άπέστειλα τά
ζτ,τν^ eft τ·~·.χ προσφιλής μοι Αικατερίνη Ρεταεν& Τά *-  
‘ ι .‘'Ιφα'.. -j διά νά ήσυχάσω.
. ?**  -ι) ευ: αίαν επιστολήν σου χαΐ τήν πρό αύτή: σταλείσαν μοι 
«π ταγ· Άν φίλτατε Λυγξ κα! σοί άπήντησα άμέσως’ απορώ

πώς δέν -3 αβε; τήν επιστολήν μου. ’ Από τοΰ παρόντος τεύ- 
χ·. υς συμμορφοϋυ.αι πρός τήν επιθυμίαν σου

Τήν ώραίαν Παιδικήν Ήχώ τήν οποίαν μοι εστβιλε: αγαπητή 
μου Φωτεινή Κανδυλαράκη έλαβον χαΐ τήν δημοσιεύω ώς βλέ
πεις σήμερον.

Μόλις εμαθον ότι ήρεσε τόσον πολύ χαΐ είς σέ χαί εις τόσους άλ
λους φίλουςμου τό Ναυτικόν διήγημα φιλτάτη βεΔ ’Αθήνα άμέ
σως εγοαψα άλλο δαοίον otava σας ευχαριστήσω περισσότερον’ διά 
τήν πολλήν αγάπην σου σέ ευχαριστώ πυλΰ πολύ.

Μέ πολλήν χαράν έλαβον τό πρώτον γραμματάχι σου αγαπητή 
μου Μαργαρώ Κουγκουλέρη. Τώρα ότε ήρχισε:, μή παύσης νά 
μοί γραφής τακτικά.

Τό εύμορφο καί καλιγεγραμμένον γραμματάχι σου έλαβον κα! 
άνέγνωσα μέ υεγάλην χαράν προσφιλής μοι Πηνελόπη Γ. Μερ- 
κούρη. Τά α'ινίγματά σου θά δημοσιευθώσι μέ τήν σειράν -....

Μά καλέ Αίματόφυρτε Πηλιορίτη τί θυμός είναι αυτός : 
πώ ! εγώ φοβούμαι και νά σοΰ απαντήσω ακόυ.η μήπως τά 
λεις καί μέ έμέ. Τώρα όταν έμαθα τήν αλήθεια? διακηρύ- 
όλουε τούς φίλους μου ότι τό πουλάκι μοΰ είχε ειπή 
ψεύματα, <’ ’ ’ - - " · · - -> - 

των.
Πώ! 
βάλ

ω είς 
άγματι 

ψεύματα, ώστε αναιρώ όσα έγραψα διά σέ είς τό προηγούμενου 
φύλλον μου κα! σοΰ στέλλω χίλια φιλήματα νά τά μοιράσης μέ τόν 
φίλον μας Καρτσιώτην '

Δέν θά δημοσιευθή δ γρίφο: σου φίλτατε Χτεφ. ιίαρώθη διότι 
είναι πολύ εύκολος, καί διότι άλλως εχει δημοσιευθή πρό καιρού 
καί είο άλλο Περιοδικόν. Διά τήν πρός έμέ αγάπην σου σο! στέλ
λω ενα γλυκό φιλί.

"Ελαβον τήν επιστολήν σου αγαπητέ Γ. Α. ΙΙετρόπουλε τό αί
νιγμά σου όμως είναι πολύ κοινόν καί γνωστόν ώστε θ· κάμης τόν 
κόπον νά μοί στείλης άλλο καλλίτερον.

'Π αιτία διά τήν όποιαν δέν λαμβάνεις τό φύλλον φίλτατε X. Δ. 
ΙΙαντελ&τε είναι δτι δέν έλαβον μέχρι τοΰοε τήν συνδρομήν τοΰ Β 
έτους Μόλις τήν λάβω θά σοί τά άποστείλω αμέσως.

"Οσω και άν μοί τό γράψης ποτέ δέν θά πιστεύσω αγαπητη Υ
ψιτενής Κυπάρισσος ότι είσαι θυμωμένη μαζύ μου δια την αιτίαν 
τήν όποιαν μοι /ράφεις, άφοΰ γνωρίζεις καλώ: ότι όλοι οί συνδρο- 
μηταί μου μοί στέλλουσιν αινίγματα μέ τήν ιδίαν επιθυμίαν. Τά 
τοποθετώ κατά τάξιν έάν ήνε καλά xal όταν έλθη ή σειρά των τά

δημοσιεύω’ ώστε παυσε τόν θυμόν καί στείλε μου ένα γραμματάχι 
άπό τά ώοαΓα έκεΐνα τά όποια μέ τόσην χάριν άλλοτε μοΰ έγραφες.

Όπως βλέπει: φίλτατε I. Γ. Χύριόπουλε, κάμνω τάς δέου
σας παρατηρήσεις πλαγίως εις αμφοτεοου: τους φίλους μου 
καί πιστεύω νά φιλιοθώσιν έπ! τέλους’ περί τούτου θέλω να μοΰ 
γράώη: Όσον διά τά α’ινίγματά σου οέν θά δημοσιευθώσι διότι τό 
ειπον και τό έπανέλαβον χιλιάκις ότι τ ά α ί ν ί γ μ α τ α π ρ έ- 
π ε ι ν ά γ ρ ά ο ω ν τ α ι εις χωριστόν χ ά ρ τ η ν άν θέ
λετε νά τά λαμβάνω ύπ’ δψιν μου’ ώστε άντίγραψέτα καί στεί
λε τα πάλιν. Πρέπει νά συνειθίσητε έπί τέλους εις αυτό

Τό γράμμα καί τά φιλάκ^α σου τά έλαβον αγαπητή ’Λγγελια- 
φόρος Περιστερά έλυπήθηνόμω: πολύ διότι κα! σύ δέν έλαβες 
τα ουλλα τά οποία θά σο! στείλω πάλιν, έκ τρίτου. Δια τήν πολ
λήν αγάπην σου σο! στέλλω κα! έγώ άλλα τόσα φιλάκ^α

"Ελαβον τό γραμματάχι σου Φιλύπατρι Μακεδών χα! διόρθωσα 
τήν διεύθυνσίν σου’ τό φύλλον τοΰ Μαιου σο! τό έστειλα αμέσως.

Είναι αδύνατον νά σοΰ παοαστήσω πόσον ελυπήθην διότι δέν σέ 
εΐδον όταν ήλθες εί; τό γραφεΐον μου φίλτατέ μου Β. Π. Δίαμαντό- 
π·>υλε επίτηδες διά νά μέ γνωρίσης’ είς άλλην εύχαιρίαν γνωοι- 
ζόμεθα αν κα! έγώ χωρίς νά σέ ΐδω σέ γνωρίζω χαλά από τά εδ
ραία γραμματάχ,ΐα σου καί τόν ύπερ «μοΰ ενθουσιασμόν σου.

«Έποεπε νά είσαι έδώ, ε’ις ξένην.γην. μακράν τής'Ελλάδος, μοί’ 
γράφει ή φιλτάτη Εενιτευμένη 'Ελληνόπουλα διά νά αίσθανθής 
ποίαν χαράν α'ισθανόμ.εθα οί Έλληνοπαιόες όταν λαμβάνωμεν τό 
χαριτωμένον μα: Περιοδικόν. Μέ δάκρυα χαρά: κα! συγκινήσεως 
τό άναγινώσκομεν άπ’ άρ’/ής μέχοι τέλους έάν έγνώριζες ποιον 
καλόν προσφέρει; είς ημάς,θά έφρόντιζες νά μας έπισκέπτεσαι τα
χύτερου πολυαγαπημέ ιόν μου Περιοδικόν.' Σέ συγχαίρω δια τα 
αδαμάντινα αισθήματα σου Χενιτευμένη Ελληνόπουλα κα! σο! 
στέλλω πολλά πολλά φιλήματα οιά νά τά μοιράσης είς όλους τούς 
αυτόθι Έλληνόπαιδας.

Ωραία εΐναι ή Παιδική Ήχώ τήν οποίαν μοί έστειλες φίλτατε 
X. Ν. Λεγάκη’ θά δημοσιευθή μέ την σειράν της.

"Ελαβον τήν επιστολήν σου φίλτατον Βόρειον Χελα:, ’Απορώ 
κα! έγώ άληθώ: πώς δέν έλαβες τό άλλο φύλλον. Θά φροντίσω νά 
σο! τό άποστείλλω. Τά α’ινίγματά σου καί ή Παιδική Ήχώ θά 
δημοσιευθώσι μέ τήν σειράν των.

’Ακόμη πετώ άπό τή» χαράν μου διότι έλαβον τήν φωτογρα
φίαν σου προσφιλής Μαρία ιι. ΗεοχΛρη τήν οποίαν θά δημοσιεύσω 
είς τό επόμενον τεύχος διά να έργασθή δ ξυλογραφο: μέ την ησυ
χίαν του" είς όλους τούς διαγωνισμούς είσαι δέκτη, είς όλους.

Κ. Μαυρογεώογην Σουέζ. ’Επιστολήν έλάβομεν. Εύχαριστοϋμεν.

Έν Χμύρνη συνδρομητα! είς τό «Παιδικόν Περιοδικόν1 έγγρά- 
φονται παρά τώ Έλληνικω έκπαιδευτηρίω τοΰ κ. Νικολ. Άφωνη.

οί βραβευθέντε; είς τούς μέχρι τοϋδε διαγωνισμού; κα! μή 
λαβόντες ε'ισέτι τά δώρα των παρακαλοΰνται να ποοσέλθωσι καί 
να πα.αλάβωσι ταΰτα εκ τοϋ γραφείου.

οί συνδρυμηταί ήμών of μεταλλάξαντες κατοκίαν παρακα
λοΰνται νά οηλώσωσιν ήμίν άκριβώ: τήν νέαν αύτώ> διεύθυνσίν. 
άναγράφοντες συγχρόνως κα! τήν οδόν κα! άοιθμόν τής οικίας, έκ 
όποιας άνεχώρησαν.

Βιδλιοπωλεϊον καί Χαρτοπωλείο ν, Καροπούλου κα! Σούτσου 
<πΐ τής οδοΰ Αιόλου άριθ. Λ56 αντιχρύ τοΰ Φαρμακείου Κρίνου. 

Είς τό είρημένον βιβλιοπωλείου δύνανται οί συνδρομηταΐ ήμών νά 
εΰρωσιν άπαντα τά διδακτικά βιβλία δεδεμένα ε’ις μιχροτέραν τι
μήν άπό τά άδετα ’Επίσης έν τώ αύτώ βιβλιοπωλείο) εύρίσκονται 
καί άπαντα τά είδη τή; γραφικής ύλης είς τιμάς εκτάκτως συγ
καταβατικά;. Είς τό αύτό βιβλιοπωλείου δυυασθε νά έγγοάψητε καί 
τούς φίλου: σας συνδρομητάς εί; τό -Παιδικόν Περιοδικόν» λαμ
βάνοντε; τό ανάλογου δώ:ον.

’Επίσης κα! είς τό γνωστόν έπ! τής διασταυρώσεως τών 
οδών Αίολου κα! Μιλτιάδου βιθλιοπωλεϊυν τοΰ φίλου πράκτορος 
ήμών χ. Γ. Καμπάβη of συνδρονητα! ήμών δύνανται να ευρωσιν 
δ.τι δήποτε διδακτικόν βιβλίον κα: ιδίως . . . άπίστευτον συγκα- 
τάδασιν !


