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ΑΙ ΔΥΟ ΤΕΑΕΥΓΑΙΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ
ΤΟΓ «ΠΑΙΔΙΚΟΤ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ’»

ΆριΟ. Ι1ρ<·.τ. ?·7>.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΟ ΓΙΙΟΥΡΓΕΙΟΝ Ί U.N ΙίΚΚΛΙΙΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΙΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΙ1ΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Πρός τοό<; χ. χ. Γυμνακιάρχας, Σχο.Ιαρχα/;, Διευβυνται; Έ.ί.Ιην. Σγο.Ιιίών
χαι Ε-ΙΛηνοΜασχάΛους.

Άπό διετίας έκδίδεται έν 'ΛΟήναις Παιόιχόν Περιοόιχόν περιέχον ποιχίλην υλήν 
χρήσιμόν πρός άνάγνωσιν.

Επέίδή φρονοϋμεν, οτι ή αναγνωσις τοΰ περιοδικού τούτου είναι Λίαν ώ/ρίΛιμος ιίς 
τούς νέους· καί ή είς τ«ς οίκογενεϊατ. fi/ταγωγιί τον σνντε.Ιτστιχ/'ι τά μά.Ιιστα είς την μιτά- 
δοιΗν ίγιων γνώ/r ων τταντνίων. σίζ παρακαλοΰμεν νά εύαρεστηΟήτε νά συστήσητε αύτό 
καί συντελέσητε εις τήν διάδοσίν του.

Έν 'ΛΟήναις τή 8 Ίανουαρίου 1891.
Εντολή τοΰ 'Υπουργού. '< > Γενικός Γραμματεύς

Ν. ΛΥΚΛΚ1ΙΣ
Ο Διεκπεραίωσής

Στέφαν. Μ. Παρία·:·
ΆριΟ. ΙΙρωτ. 876-

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΝ ΔΙΕΥΘΓΝΤΙΙΡΙΟΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Σ. .ίΩΝ

Πρός τούς χ. χ. -ΙημοΜασχάΛαυ/; τον Κράτους

ΊΙ εμπειρία τοΰ άναγινώσκειν έΟεωρήΟη έκπαλαι ώς μέγα έφόδιον τοΰ ανθρώπου 
είς πρόοδον. Άλλ'ή εμπειρία μόνον αύτη. χωρίς νά ύπάρχη ενδιαφέρον πρός άνάγνωσιν, 
χι.ιρίς νά ύπάρχη ύλη μορφωτική, ήτις νά προσελκύη τον αναγνώστην και διά τοΰ σπου
δαίου περιεχομένου, αλλα και διά τής επαγωγού καί εντέχνου τών γεγονότων έκΟέ- 
σεως, είναι πραγμα άχρηστον καί μάταιον. Καθώς λοιπόν ύπάρχουσιν άνθρωποι, οιτινες 
αγωνίζονται καί δικαίως να διδάςωσι τους ανθρώπους τήν άνάγνωσιν, ούτως έπρεπε νά 
ύπάρ/ωσι κα! άνθρωποι, οιτινες νά ποιώσι τούς ανθρώπους νά άναγινώσκωσι. Τό έν δέν 
είναι τοΰ άλλου κατώτερον, αμφότερα δε συνυπάρχοντα άποδεικνύουσι τήν άνάγνωσιν 
μέγα μέσνν ποός τήν πρόοδον. Δια τοΰτο δεν δυνάμεθα να π«ρ ίδωμεν τοΰ ΙΙαιΛιχον Πι- 
(ΐΐ',ιΐιχον τήν αποστολήν. Εχοντες δέ ύπ'ό'όιν την διετή αύτοΰ .Ιίαν ινόόκιμον πορείαν, 
άκούσαντ,ς δέ μάλιστα οτι καί κατα τό έπιον έτος μέλλουσι νά συμπράξωσιν οΐ δοκιιαω- 
τεοοι τών παρ’ήμϊν παιδαγωγικών, - γα· ivr.,,,; γνωρίζομεν το περιοδικόν τοΰτο είς τους 
διδασκάλους καί παρακαλοΰμεν αυτους νά συστήσωσιν αύτό <>’><_■ ά(ιό.1ογον Κργανον την 
Μασχα.Ιίιιι: τΐίν ι.,'χ',γιν: in·.. ήτις άναντιρρητως είναι ό σπουδαιότερο; τών παραγόντων 
εις τήν ανατροφήν τών παίδων. Οί δέ κ. κ. έκδόται ευελπιστοΰμεν, οτι θά δείςωσι τόν 
αύτόν ζήλον να τηρήσωσι την περί τοϋ περίοοικοϋ τούτου ϋπάρχουσαν αγαθήν φήμην 
τής κοινωνίας, ητις ανεγνώρισεν αυτώ Γ»/>· μϋ.ί.Ζιυ· τιμητικήν θέσιν μεταξύ των όμοιας 
ιρβσεωι; περιοδικών.

Έν 'ΛΟήναις τή 4 Ιανουάριου 1891.
Ό γενικός επιθεωρητής τών δημοτ. σχολείων

II. II. ΟΙΚΟΝΌΜΟΣ

. ΜΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ KAI NEANIAA2Q W.^
ΙΔΡΥΘΕΝ ΕΝ ΕΤΕΙ 1889

Τυχόν έπανείλημμενως τής έκτιμήσεως καί ένθερμου ύποστηρίζεώ*  rTf»·.·*  
παντός τοΰ 'Ελληνικού τύπου καί τής συστάσεως ύπο τοϋ ύπουργειου 
τής Δημ.οσίας Έκπαιδεύσεως ιός προάγον ούκ ολίγον τήν τε διανοητικήν 
άνάπτυςιν καί ηθικήν διαμόρφωσιν τών παίδων καί κ,ορασίων.

"Εκδίδοται τακτικώς ύπό τήν διεύθυνσιν 
Ν. ΚΟΤΣΕΑΟΠΟΥΛΟΥ KAI. MIX. Ε. ΚΑΝΑΚΑΚΗ

Τή ei'peret συνεργασία ζων ύοχιμ,ωζέρων παρ' ήμ,ϊν ./ογογράιρεην, 
παιδαγωγικών . ποιηζΰν χαί μουσικών χ.χ.

ΒΛΛΑΒΛΝΊΙ ΙΩΑΚΕΙΜ, ΒΑΡΔΟ ΥΝΤΩΊΌΥ Δ., ΒΕΡΓΟ Γ Β.. ΓΑΛΑΝΟΥ Μ.. 
ΓΕΩΡΓ1ΛΔΟΥ Κ.. ΚΑΒΑΣ1ΛΑΙ-, ΛΕΛΕΚΟΓΜ.. ΜΟΣΧΑΚΙΙ ΙΓΝ., 

ΜΙ1ΕΝΛΚΙΙ NIK., ΝΊΚΟΛΑΡΑ ΑΝΔ., ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 11.,· 
1IAPASXOY ΑΧΙΛΛΕΩΣ, 1ΙΕΤΡΩΦ ΙΩΛΝΝΟΥ'. ΣΚΟΙίΟΥ ΚΩΝΣΤ..

KANAKAKH ΝΊΚ.. ΛΛΜ1ΙΕΛΕΤ Ν., ΜΙΙΕΚλΤΩΡΟΥ Σ.. ΙΙΟΛΥΚΡΑΤΟΥΣ Θ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ
Έν Έ.ΙΛάδι όρ. 3, έν ζώ έξωζερικώ yp. χρ. 3 112, έν ΡωσσΙα poiG.K αργ. 2 

Είς τους φροντίζοντας πρός εγγραφήν συνδρομητών δωροϋνται τά έν τή άγγελία 
αναγραφόμενα δώρα.

ΓΡΑΦΕΙΩΝ «ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΙΙΕ1ΊΟΔΙΚΟΥ»
■ Έν όδώ Όμηρου άριθ. 15, όπισθεν τής Δυτικής Εκκλησίας. 

Μόνον τό παρόν τεϋχος πωληθήσεται εκτάκτως είς τάς οδούς,ϊνα χρησιμέυσα, ώς δείγμα. 
Πασ« ίπιστοΛ>\ άπευθυντϊα «πρός τό Παιδικόν Περιοδικόν είη ;>■«<.·»
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ΕΞΟΝ ΕΤΟΣ
"ΕφΑασε τό riov έτος ευτυχίαν φορτωμένο
*0. καθείς χαρίζει· δώρα /ιέ αγάπη και χαρά
Είς τήν Αβυσσον Αά φύγη τώρα Xflh Ύό περασμένο 
Λ” «<· τήν άβυσσον Αά rropij περασμένη συμφορά.

Οι γονείς Σας καί οί φί.Ιοι με εύγή flu σάς χαρίζουν 
diopa, εύμορφα παιγνίδια χαΐ φιάήματα πο.Ι.Ιά·
Μά απ' ό.Ιιι tt.iv τά όώρα ποΰ μ-i γέ.Ιια Αά σκορπίζουν, 
ΊΙ εΰχή παιόιά θ'άζίζιι, ή «'Ά'Ι Γ<·>ν. κα.1ά.

dia τούτο κ' εγώ τώρα εύχομαι άπό καράίας 
Νά περάσητε τον χρόνον με χαρά άγγεΜκή
Καί είς ό.ίας τάς ήμέρας τής χρυσής σας ήάιαί.ας 
Ευτυχία καί υγεία καί χαρά νά κατοικεί.

ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

Ι^ΊΝΤΟΥ^-ΖΕΊΟΣ

Είς τόν 'Ιανουάριον έδόθη τό όνομα τοο-ο ό~ο τοΰ 'Ρωμαίου Βάσιλέως 
Νουμ.χ πρός τιμήν τοΰ <->εοϋ τών 'Ρωμαίων Ίανοΰ. τον όποϊον κατ άλλους 
μέν οί 'Ρωμαίοι είζόνιζον μέ τέσσαρα πρόσωπα. διάνα δείξωσι τάς 4 ώρας τοΰ 
έτους, κατ' άλλους δέ μέ δύο. έν πρός τά εμπρός.νεαρόν.δια νά δείξωσι τό νέον 
έτος.καί έν πρός τά όπίσω. γηραλέον. διά νά δείξωσι το πα’ρελ.θόν.Δια τής στρο- 
οής ιού ενός τών προσώπων τούτων πρός τα εμπρός και τοΰ έτερου προς 
τά όπίσω ήθελον νά δηλώσωσιν. ώς τινες παραδέχονται. ότι ό θέλων νά βαδίζη 
εμπρός οφείλει νά λαμβάνη μαθήματα έκ τοΰ παρελθόντος. Κατ άλλους ό 
Ίανος έκράτει είς χεϊρας αύτοΰ τά στοιχεία ΙΞΕ δηλοϋντα τάς 305 ήμέρας 
τοϋ έτους. Αί πΰλαι τοϋ ναοϋ τοϋ Ίανοΰ έμειναν χνοικταί από τοΰ αύτοκράτο- 
ρος Νουμά- μέχρι τοϋ Αύγούστου. ήτοι έπί πολλούς αιώνας. Έν κχιρω ειρήνης, 
αί πΰλαι τοϋ ναοϋ ήσαν κλειστά*..  <) Ιανουάριος κατ'αρχας κατείχε πήν ένάε- 
κάτηι τάξιν μεταςυ τών μηνών- τούτο δέ άποόεικ.νυεται έκ τοϋ ονοματος,τού 
προκατόχου αύτοΰ Δεκεμβρίου, οπερ γίνεται εκ τοϋ λατινικού ileeem=Jeza. 
Κατόπιν όμως μετεφέρθη είς τήν πρώτην τάξιν. ώς πρώτος μην τοΰ έτους.

Αχάλεως ΠαραςχοτΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΩΝ
Απόσπασμα έξ άνεκόότου ποιήματος

Έν τώ μή οημοσιευομένω προηγουμένω μέρει φέρεται, ότι. ό Ιησούς κατήλΟε μετά τ<>0 
μαθητου του ΙΙέτρου εις τό έν Βηθλεέμ σπήλαιον. έν ω έγεννήΟη, καί ε'ς άλλα υ.:ον.

Δ'
1’πνος γλυκύς έκοίμιζε τόν κόσμ.ον 'ς τονειρό του, 

’Στή φάτνζ μέσα έβλεπε παιδάκι τό Θεό του- 
Χαρά τόν άπεκοίμιζε. χαρά Οά τόν ξύπνησα, 
Τό μεσονύκτι τάγιο ς ολίγο σάν κτυπήση - 
'Μπρος ό Χριστός κι'όπίσω του ό ΙΙέτρος περπατούσε 
Καί τά σπητκκια έβλεπαν τής Βηθλεέμ· λιβάνι 
Ιΐαντοϋ έμοσχομ-ύριζε, κερί λαμποκοπούσε 
Τ’ήμερα εξημέρωνε απ'τή νυκτιά έφάνη. . . 
Εχάϊδευε μέ τή γλυκεία. ό Ιησούς ματιά του. 

Τά μέρη όπου έπαιζεν ενα καιρό παιδάκι- 
Τή νειότη του τή σοβαρή θυμήθηκ'ή καρδιά του 
Κ’ είδε το μέρος πότρεχε ένα μικρό ρυάκι. 
Τά κχραβάκιχ του ’ς αύτό παιδί μικρό έκύλα. 
ΙΙοϋ τοϋ 'φτιάνε ό ’Ιωσήφ άπό άφράτα ξύλα.. . 
Τό πτωχικό τους μέ τόν νοΰ σπητάκι είδε πάλι. 
ΙΙοϋ έσταζε, καμμιά βροχή σάν έπιανε μεγάλη. 
’Θυμήθη τά παράξενα όνείρατα τά πρώτα. 
Γεμάτα άπό ούρανό. παράδεισο καί φώτα" 
'Ονειρα ποϋ έταρατταν τά χρόνια τά μικρά του 
Καί σαν νά ήταν άνθρωπος έδζκρυσ’ή ματιά του !

Καμπάν' άπό τού ούρανοΰ άκούσθηζε το θόλο- 
Καμπάνα κ' είς τή Βηθλεέμ, καί εϊς τόν κόσμον όλο" 
’Καλοϋσε ή μάνα Εκκλησία υ.έ τή γλυκειά λαλιά τ-ης, 
Εϊς τοΰ Χριστού τή Γέννησι νά πάνε τα παιδιά της. . . 
Χαρας φωναϊς χκούσθηκαν είς τοΰ Θεού τήν πόλι, 
Τά σπήτια έλαμψαν μέ μιας κι' άνοιγε κάθε Ούρα" 
Οί δρόμοι άπό κύματα λαού γέμισαν όλοι 
Κ' έπήγαιναν 'ςτήν Εκκλησία ’ςτή Γέννα τού Σωτήρα! 
Κι ’ ακολουθούσε ό Χριστός κι' ό ΙΙέτρος- σέ κομμάτι 
'Σ τή Θεία έφθάσαν σπηλιά ποϋ ύψώθη 'ς 'Εκκλησία -
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Καί τοΰ Κυρίου εβλεπε χαρούμενο τό μάτι
Τής ταπεινής κοιτίδος του τή Οέσι τήν άγια’ 
'Θυμ.ήΟη τή μαννοΰλά του χλωμή άπό τή Γέννα- 
Τούς μάγους μέ τά δώρά τους γονατιστούς μπροστά του. 
Τήν όψι του τή βρεφική μέ μάτια δακρυσμένα 
Κ ' έσυγκινήΟη ή Θεϊκή κΓ ανθρώπινη καρδιά του 
Κ’είπε 'ς τόν ΙΙέτρο- «ΊΙτανε κζλλίτερ'ή σπηλιά μου, 
Όταν τή. πρωτοκύττάξε ή βρεφική ματιά μου». 
Αντιλαλούσε άπό χαρά ή Έκκλησ-ά μεγάλη 
Καί ό ΙΙαππάς έφάνηκεν-εις τήν ώραϊα ΙΙύλη. 
Όταν μ.έ-δίσκο ένας τυφλός γυρνώντας παρεκάλει 
Κ' ελεημοσύνη έζήταε μ.έ πικραμένα χείλη.
Κ' ήλθε ζ.' έ·ζπρός ς τον Κύριον πλήν 'σταΟη τρομασμένος 
Κ' έπεσε άπό τά χέρια του ό δίσκος ποΰ κρατούσε- 
Έστέναξε καί βρέθηκε '< τή γή γονατισμένος- 
Θεό έμ.ύριζε- Ηεό τυφλός έΟεωροΰσε !
Καί μ.έ λυγμούς έφώναξε- «Γιατρέ μεγάλε, δός μ.ου 
Μ ένα σου λόγο, ιζιά ματιά. μ.ιά κίνησι. τό φώς μου ! » 
Στα σκοτεινά έγονάτισε, ς τό φώς άνασηκώΟη. 
Από τά·μάτ}α τοΰ Χριστού τό φώς τοΰ ξαναδόΟη 
Καί «θαύμα. θαύμα» έκρζξανε, σωπάσαν οί ψαλτάδες. 
Τό Ευαγγέλιο 'μ.ισό άφησαν οί παππάδες, 
Τά μάτια μέσ’ ’ς τά δάκρυα γλυκά λαμποκοπούσαν 
Καί τόν Σωτήρα «δόξαζαν καί τόν Χριστόν ύμ.νούσαν. 
"Εγινε σύγχυσις γλυκεία. χαρά μεγάλη έστάθη 
Καί μ<α φωνή άκούσΟηκε άπ'τοΰ λαοΰ τά βάθη, 
«Δέν εΐμ.πορεί κάνεις τυφλός νά ήνε εδώ πέρα, 
"Οπου τά μάτια τοΰ Χριστού άνοίξανε μιά μέρα ! »

ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΧΩ

— Μαμα, μαμά, έοώναζεν ό μικρός Κώ
στας, έπεσεν 'ένας ποντικός είς τό γάλα, τό 
όποιον εΐχαμεν εις τήν αποθήκην.

— At και τί έκαμες : οέν τόν έβγαλες :
— ’< ·χι, έρριςα μόνον μέσα καί τήν γά

τα μας δια νά τόν πιάση.
Η. Σ. .ν.τΓχοι,·

Διδάσκαλος πρός μαθητήν φωραΟέντα ώς 
κλέπτην.

— Δέν σοΰ είπα.ανόητε.ότι ή κλοπή εί
ναι κάκιστον πράγμα; έάν σοί έκλεπτε κα
νείς τό καπέλλο σου. τί Οά εκαμνες :

ι— θά αγόραζα άλλο, δάσκαλε.
Νικό.Ιαοι: I. άάμτσαΐ

Μεταξύ δύο φίλων :
— Φιλί αου είσαι γάιδαρος.
— Διότι είμαι φίλος σου είμαι γάϊδαρος: 

ή διότι είμαι γάϊδαρος είμαι φίλος σου;

Ilirpm; llarr<if.1

Εν τω σχολείο) :
Διδάσκαλός τις ευρών έπί τής έδρας τε- 

μ’άχιον χάρτου μέ τήν λέξιν δνος καί ένοή- 
σας ότι κάποιος έκ τών μαθητών του τό 
εγραψε διάνα τόν ύβρίση, είπε ποός αυτούς.

— Κύριοι, κάποιος έξ υμών άφήκεν έδώ 
τό έπισκεπτή ριόν του 1

Άγί.Ιαιτ<ιΐ: ΙΙίτρα

TE_ZkEYT-A_IJX. ΊΧΤΥΞ
Έξ ανεκδότου πονήματός μου -Παεδικαϊ εϊκόνεςυ.

αΟυτάτη γαλήνη έβασίλευεν είς τό δωμάτιόν τής μικράς 
Φιφής. Έξω τής οικίας μόνον, ό μυκώμενος βορράς, ή - 
κατ’ άραιάς νιφάδας πίπτουσα χιών', τό έπικρατοΰν 
παγετώδες ψύχος καί τό ζοφώδες σκότος έμ.αρτύρουν 
πόσον ευτυχείς ήσαν όσοι έν Οερμ.ή κλίνη, έν μέσφ σκε
πασμάτων απαλών, τών δεινών τούτων τοΰ ψύχους πο
λεμίων. απέφευγον παν ο.τι οί jv ·γ>7~ιζ·.'>ύ, χ-ιμερίω 
ώρα έκτεΟειμένοι εις τήν διάΟεσιν τού δριμυτκτου ψύ
χους, τής ύπούλου φίλης χιόνος καί τών άντιπνεόντων 
παγερών ανέμων ησαν ήναγκασμ.ένοι νά ύποφέρωσι.

Μεταςυ τών ευτυχών τούτων τήν στιγμήν ταύτην 
συγκατηριΟμ.εΐτο καί ή μικρά Φιφή.

'Εντός δωματίου θερμού, ώς αγγελικού άσύλου, ώς 
επιγείου νεανικού παραδείσου, έπανεπαύετο ή μικρά νεά- 

ν.ς, ύπαρξις ά.Οώα, εύνοηΟείσα ύπό τής τύχης, ευλογημένη ύπό 
τού Θεού !

Τήν στιγμήν ταύτην ! τήν τελευταίαν δηλαδή νύκτα παρερχομ.ένου έτους, 
παρερχομένης στιγμής έκ τής απείρου αίωνιότητος, κατ'αύτήν έκοιμάτο πλήρης 
έλπίδων, άνευ μεριμ.νών βιωτιζ.ών. γλυκύτατα, ήσυχώτατα ! Τόν ύπνον αύτής 
δέν έτάραττε κάμμ.ία δεινή σκέψις, όποία ίΐά έταραττε τον παραμελοϋντα τό κα
θήκον πρός τόν Θεόν ή πρός τούς γονείς, πρός τόν πλησίον ή πρός εαυτόν.

Τό εσπέρας, πριν ή ό γλυκύς ύπνος ζ.λείσγ, τά βλέφαρα αύτής καί πριν άζ.όμ.η. 
πριν αύτη καληνυκτίσγ, τούς μικροτέρους αύτής άδελφούς, πριν άσπασΟή τόν 
καλόν πατέρα, πριν άποδώση γλυκύ εύγνωμοσύνης καί φιλοστοργίας φίλημα εϊς 
τήν μ.ητέρα, πριν άσπασΟή τήν σεβαστήν μάμμ.ην καί περιπτυχΟή τόν πολιόν 
πάππον, άφήκεν αύτούς άπαντας έν αγάπη καί όμ.ονοία συναθροισμένους έν 
ευτυχία καί χαρά πρό μεγάλης τραπέζης. φερούσης άκόμη λείψανά τινα εδε
σμάτων καί οπωρών, άφήκεν αύτούς γελώντας, έντρυφώντας εις τούς λόγους 
άλλήλων, άφήκεν αύτούς άγαπωμένους. διασκεδάζοντας, αποχαιρετώντας έν 
άπαΟεία τό άπερχόμενον έτος κατά τάς τελευταίας αυτού στιγμής.

Ειχεν έπακουμ.βήσει τήν μικράν καί κομψήν κεφαλήν αυτής έπί τού προςκε- 
φαλαίου, καί αί εύχαί τών γονέων, τών αδελφών, τού πάππου. τής μ.ζμ.μ.ης, 
« Κα.Γη-ri-χτα, αγάπη μου ! . . . — Κα.ΐη - νύχτα, παιύί μου ! . . . > ήσαν 
άζ.όμ.η έν αυλοί είς τά ώτα αύτής, κατά δέ τον ύπνον έγένοντο τροφή χρυσών- 
γλυκών ονείρων, ονείρων ήσύχΟυ φαντασίας, αγνού συνειδότος εϋέλ.πιδος νεζνι- 
όος- ονείρων, τά όποϊα μετ’ ολίγον εμελλον νά πραγμ.ατοποιηΟώσι ! . .

πον

ΙΙλήρης νάριτος ήδη καί μαγείας ύπέοωίκεν ή αυγή. ώς έκ τής /'.όνο:. ή 
οποία κατα την νύκτα, ως μια απέραντος λευκή σινδων. είχε σκεπάσει εζαφρως 
τήν κοιμωμένην φύσιν.

ΊΙ μικρά Ί’ιφή μόλις διήνοιγε τους οφθαλμούς ήσυχους έν προαίσΟήσει μελ- 
λούσης χαράς, ευδαιμονίας, άπολαύσεως. έπα/.ηΟεύσεως τών ονείρων αυτής, 
χωρίς ούδέν παράπονο·/ κατά του παρόντος. προςπζΟοΰσα νά παρατείνη έπ: 
όσον ήδύνατο τον γλυκυν αύτής ύπνον,καί άναπαριστώσα δ'.ά ζωηράς ήδη φαν- 
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τχσίας τά γλυκά όνειρα, διά τών όποιων καθ'όλην τήν νύκτα περιεπλανήθη εις 
έπουράνιον αγγελικόν κόσμαν, θειον κόσμ.ον, πλήρη αγαθών !

Έλαφρόν κτύπημα έπί τοΰ ύελώματος τοΰ παραθύρου τοϋ δωματίου προ- 
ξενηθέν διά τοϋ ράμφους μικροΰ πτηνοϋ διαφυγόντος τήν χιονοσκεπή φωλεάν του 
διέκοψεν έπί τινα στιγμήν τήν γλυκεϊαν ταύτην συνέχειαν τών πραγματικών 
ονείρων.

'Πλιακαί τινες ακτίνες είςδύσασαι ήρεμα έν τώ δωματίω διά μέσου τών βα
ρέων παραπετασμάτων, τά όποια έκρέμαντο άπο τοϋ παραθύρου έσωθεν, ήσαν 
αί πρώται θωπεϊαι,τάς όποιας ή πρώτη ημέρα τοϋ νέου έτους έκαμνε πρός τήν 
ήδη έγειρομένην έζ έλαφροΰ γλυκέος ύπνου νεάνιδα.

Μετά ταύτας γλυκύτεραι άλλα·. θωπεία·. έπήλθον, τά δώρα τών γονέων, τά 
φιλήματα τών αδελφών, αί εύχαί τοϋ πάππου. τής μάμμης, όλων. «Xpor/α 
πο.Ι.Ιά!. .. Χρόηα πο.Ι.Ιά!. . . »
...Καί έγώ αυτήν τήν txt/r,·/ ευρίσκω ότι δύναμαι νά προςφέρω αντί δώρου έπί 
τώ νέω έτει είς όλας μου τάς φιλάς συνδρομητρίας, είς όλους μου τούς φίλους 
συνδρομητάς. άπό βάθους καρδίας! ... «.ΓροΈια πο.Ι.Ιά! . . . »

Mix. Ε. Κανακακιις

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

— Τόπο γέροντά μου, τόπο, γιατί είμαι κουρασμένος 
"Ερχομαι μεγάλο βάρος τόσον δρόμ.ον φορτωμένος 
Κάί ζητώ νά ξαποστάσω ! . . . Είμαι γέρως σάν κ'εσένα 
Κ' έρχομαι, όπως σοϋ είπα, μακρυά άπό τά ξένα.

Ό Δεκέμβριος γυρίζει τό κατάλευκο κεφάλι 
Καί κυττάζει 'ς τό πλευρό του ενα γέροντα νά ψάλλγ, 
Μέ τή ράχη του σκυμμένη άπό τά πολλά τά χρόνια 
Καί μέ χεριά παγωμένα άπ τό κρύο καί τά χιόνια

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

— Τί γυρεύεις, γέροντά μου : τόν ήρώτησεν ό γέρως' 
Πώς έτόλμησες νά ελθν,ς είς αύτό έδώ τό μέρος 
Χωρίς, φίλε μου. νά μάθης. χωρίς διόλου νά ρωτήσης 
Ποιόν έκεϊ όπου πηγαίνεις. έμπροστά σου θ' άπαντήσης ' 
ΙΙοίος είσαι φίλτατε'μου : . . . ΙΙοϊον είναι τ ονομάσου; 
Λέγε μου λοιπόν : Σ' ορκίζω ς' τά κατάλευκα μαλλιά σου 

Έκοκκίνισ ό Γενάρης, κ;· άπο τόν θυμόν πνιγμένος- 
Είς τον γέροντα γυρίζει καί τοϋ λέγει οργισμένος.

— Δεν γνωρίζεις πώς μέ λέγουν : Μάθε το λοιπόν... Γεκάρη
- Κ' έχω, άν καί είμαι γέρως, τόση δύναμι καί χάρι. 

ΙΙοϋ 'μπορώ, έάν θελήσω, μέ μεγάλην ευκολίαν 
Ν' άνχτρέψω, γέροντα μου. τήν πολλήν σου βασιλείαν.

— Στάσου δχ, παρακαλώ σε—ο Δεκέμβριος τοΰ λέγει— 
-Καί αισθάνεται τά" στήθη τρομερός θυμός νά φλέγη,

Στάσου δίς, παρακαλώ σε.καί δέν πέρνονται οί θρόνοι 
Τού; όποιους ή αγάπη τών άνθςώπων στεοεώνει !
Ρώτησε τόν κόσμον όλον."ποιος μήν ώςάν έμενα 

Είς τόν τόπον τοΰτον έχει τά καλά μου καμωμένα 
'Ρώτησε λοιπόν, καί τότε, φίλτατε μου, νά τολμήσης 
Νά εϊπής ότι τον θρόνον είμπορεϊς νά κατακτήσης.
Εγώ. φίλε, όστις είμαι βασιλεύς αύτοΰ τοϋ τόπου 
Εφερα είς τον λαόν μου τόν Σωτήρα τοϋ ανθρώπου. 
Ο οποίος τήν ζωήν του καί τό αίμα του θά δώση 
Οταν-πρόκηται τόν"κόσμον άπ τον θάνατον νά σώση. 

Καί τολμάς άκόμη, γέρον, νά ύψώνης το κεφάλι 
Κ αί ή γλώσσα σου το'.αϋτα τόσην ώραν νά μοϋ φάλλη ; 
Τόν έκύτταξ' ό Γενάρης μέ χαμόγελο ς τά χείλη 
Καί τοϋ είπε: Γέροντά μου. οί καλλίτεροι σου φίλοι 
Είναι δύσκολον νά γείνουν φοβεροί εύθύς έχθροί σου ; 
Αί, Δεκέμβριε : Τί λέγεις: . . . ΙΙεριμένω. . . . Αποκρίσου ! 
Έσιώπα. ό. Δεκέμβρης, άλλ' αύτή ή σιωπή του 
Ήτο πε·ό ευγλωττοτέρα άπο τήν άπαντα,σί του' 
Το πικρό χαμόγελό του καί το στόμα τό κλεισμένο. 
-'Ελεγαν είς τόν Γενάρη : —Κάμε το. Σε περιμένω ! 
Καταιβάζει τότε, λέγουν, ό Γενάρης έκ τών ώμων.
Το βαρύ του τό δισάκι καί το άκουμβα ς τον δρόμον 
Καί άρχιζε·, ς τους ανθρώπους όπου εΐχεν ολ ή χωρά 
Νά μ.οιράζη,-νά μο'.ράζη-πλούσια /:·' ώραΐα δώρα. 
Ό Δεκέμβριος γελοϋσε μέ τόν τρόπον τοϋ έχθροϋτου, 
Ώς νά. είχε πλήρη πίστιν 'ς τήν αγάπην τοϋ λαού του. 
ΙΙόσον όμως ήπατάτο ! . . . Μετ'όλίγον όλ’ή χώρα 
Τυφλωθεΐσα ή άγνώμών άπ' τούς λόγους καί τά δώρα 
Μέ φωνήν άμέσως μιαν, ώς είς άνθρωπος νά ήτό.

— Κάτω.έκραζ’ ό Δεκέμβρης!... Ζήτω ό Γενάρης... Ζήτω !..: 
ΙΙώςό άνθρωπος αγνώμων είναι, φίλοι μου.πολλάκις ! . . . 
Εύεργετηθή άν έχη άπό ένα — μυριάκις
Ρίπτει τήν εύεργεσίαν, ώς τό ράκος είς-τον δρόμον 

Κ αί κτυπζ τον ευεργέτην απανθρώπως ό άγνώμων ! 
Έσηκώθη ό Δεκέμβρης, καί μέ μάτια δακρυσμένα :-

— Αι. Γενάρη. . . τοϋ οωνάζει. . . Ά-? έφέρθη πρός έμενα
1 > λαός μου άχαρίστως. τοΰτο ζεύρεις τι σημαίνει : 
'Οτι σέ -μεγαλειτέρα συμφορά σέ περιμένει.

Καί λαβών τήν βακτηρίαν ώδοπορει μετά πόνου. 
Έως οτου έβυθίσθη εις τήν άβυσσον τού χρόνου !

. Χΐχος Λ. Κοτσελύπουλος.
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τθ

ρίως τό έκπνεύσαν έτος. Τά εμπορικά 
πλήρη κόσμου. άγοραζοντος ό,τι ώραίον. καί ελκυστικόν δ'.ά 
δώρον πρωτοχρονιάτικο'/.
Μέσα είς τον θόρυβόν αυτόν άπαρατήρητα δύο μικρά παιδία, 

τό έν δεκαετές, τό άλλο οκταετές. κατήρχοντο την οδόν έ'/έκ· 
στάσει. Ήσαν πτωχά καί ορφανά. Τά ενδύματα των ζαταςε- 
σχισμένα. άνευ .καλλύμματος έπί τής κεφαλής, ανυπόδητα, ρι· 
γοϋντα άπό το ψύχος. Το ένα μαζύ μέ τό άλλο, πιασμένα άπό 

τό χέρι σάν άδελφάκια, έζήλευαν τά άτυχή τήν ευτυχίαν τών άλλων. Αύτά 
ορφανά, έστερημένα πατρός καί μητρός. απροστάτευτα είς τόν κόσμον αύτόν, 
μόνον στήριγμα έ’χοντα πτωχήν συγγενή, δέ/ εΐχον τά πτωχά νά αγοράσουν μίαν 
σφυρίχτραν νά διασκεδάσουν τήν πτωχείαν των. Καί μήπως εΐχον ζαί άρτον ; 
Καί αύτοΰ έστερούντο. Είς έζάστην 'όυτοίναν έμποριζού ϊσταντο ζαί παρετήρουν 
τά τόσα αγιοβασιλιάτικα παιγνίδια, τά έζήλευαν, ζαί δέν τά έχόρταινε τό 

. 'μάτι των. ’Έβλεπαν τά συνομήλικα..των, εύτυχή, μέ τούς γονείς των. άποκο- 
μίζοντα πληΟύν παιγν'.δίων καί έρράγιζεν ή καρδία των. Κάνεις δέν 'γύριζε νά 
τά ζυτάςη’ κάνεις δέν τά λυπεϊται. κάνεις δέν τά αγαπά!

Μοιραίως έσταμάτησαν πρό τής θύρας ενός εμπορικού. Έξήρχ'ετο τήν ώραν 
έκείνην κυρία ύψηλής περιωπής άκολουΟουμένη ύπο υπηρέτου καταφορτωμένου 
άπό δώρα. Τό μικρότερο παιδάκι δέν ήδυνήθη πλέον νά κρατηθή καί μέ κλαυΟ- 
μηράν φωνήν : «'Ελεημοσύνη χριστιανή». είπεν εις τήν κυρίαν.

Εύτυχώς δέν έχασε. Φιλάνθρωπος ή κυρία, έρριψεν είς τήν παλάμην τοϋ 
μικρού ολίγα δεκάλεπτα. Εν χαρά τότε καί τά δύο συ νβσπειρ ώθησαν εις τινα 
γωνίαν καί τά έμέτρησαν. Μετά τούτο τό μικρότερου άποτειυόμενου προς τό 
μεγαλεΐτερον, είπε :

— Ν' άγοράσωμεν τούτο, αδελφέ μου, ... ν' άγοράσωμεν έκεΐνο... τό άλλο ! 
”( >σα εΐχεν ίδή είς τάς βυτρίνας, ήθελε ζαί νά τά πάρα, τό άτυχες.
— "Ο·χι, είπε τό μεγαλείτερο. "Ελα έδώ. 
Καί έσυρεν αύτό άπό τήν χεϊρα. Διήλθον τήν οδόν Έρμου, 

λή/ων καίκατ'εΰθείαν μετέβησαν εί; 
διά τών τριών δεκάλεπτων, 
ψαν τό 'έν πρό τού Χριστού 
τής μητρός των, ^φίλησαν ·

Τήν άλλη ήμερα δέν είχαν ψωμί να φάγουν τά ταλαίπωρα !
Ν. Γ. ΜΙΙΕΝΑΚΙΕΒ

τήν τών Φιλελ- 
;ςτό νεκροταφείο*/.  Έζείήγόρασαν τρία κηρία 

τά όποια τοΐς ϊδωκεν ή φιλάνθρωπος κυρίά, ήνα- 
και τά άλλα δύο είς τούς τάφους τοϋ πατρός καί 
ούς σταυρούς, έδάκρυσαν καί άπήλΟον.

Α’χγΓ «.τ’ row ΙΙορριΰ, τά βάθη 
ό νέο<; γ<.ό>·<>·: .τον προβώΜει, 
κοιμύ'ιι άπι-ίπιαταΐι; χαί πάθη 
χαί ΐ'έουι; πύθον<: ir.itpi-ti πά.Ιι

ΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ :
ΙΙοιός (ίρει χάτιο ά-' τά φτερά τον, 
άι· <!/>■ μα< ΦΪρνη j<j« ί.ί-ίάα,

' «>· θυμηθη ητο πί.ρααμα τον
χαί τη μεγά.Ιη μαι; Πατρίδα !

Γ. H. Τσοκύπουλοε

ΦΟΒΕΡΟ ΚΥΝΗΓΗΤΟ !. ..

παρατηρήσατε τόν μικρόν Γεωργαζην. ό οποίος κατατρομασμένος άκολουθεί 
τόν Νίκον, κζϊ φεύγουν ζαί οί δύο, καί άζόμη φεύγουν ! . . .

— « Μαμάαα μου ! . . . ώχ. μαμάκα μου ! . . . » λέγει ό Γεωργάκης,. διά 
νά δυνηΟή νά φύγη προ τοϋ ό Μπαρμπα-Θωμ,άς τοϋ δώση καμ.μίά μ.'ε -rr.'i βέργαν !

Αλλά καί ό Μπαρμπα-(-)ωμας τρέχει, διά νά τούς οθάσή, τρέχει καί αύτός 
καί άκόμη τρέχει ! . . .

Ό Νίκος, ό μεγαλύτερος, εϊξευρεν ότι, άμα έλεγε κάνεις κάνένα λόγον πει
ρακτικόν’είς τόν Μπαρμπα-Ηωμάν, έΟύμωνε πολύ καί έκυνήγα τά παιδιά.

Δέν τόν έφοβούντο όμως, επειδή ήτο γέρων καί όλίγω παχύς καί δέν ήδύνατο 
νά τά συλλαβή.

Δι’ αύτό έπήρεν ό Νίκος τόν μικρόν Γεωργάκην. καί έπήγαν νά πειράξουν 
τον Μπάρμπα-Θωμάν.

Ήτο βέβαιος ό Νίκος οτι δεν Οά τόν έπιανε ό Μπαρμπα-Θωμάς.
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Ό Γεωργάζης όμως δέν εΐξευρε τίποτε ζαί όταν είδε τύν Μπζρμπα-Θωμζν 
νζ τούς κυνηγά.. έ.φοβήΟη παρά πολ,ύ' τί λέγω: ... έτρόμζξε πολύ ! ...

Ό τρόμ.ος καί ό φόβος, τόν όποιον ειχεν. εύτυχώς ήτο τό μόνον πάθημά του 
άπο το άνόητον παιγνιδιού. το όποιον είχε κάμει. καί άπεφάσισεν άπο τότε νά 
μη τά βάλη πλέον μέ κάνένα, οσον άδύνατος καί άν ήνε.

Καλλίτερα δέν Οά Ι'καμνεν, έάν τό άπεφάσιζε πριν πάθη ό,τι έπαΟε ;
Ειρήνη Ε Καναχάχη

ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΙ ΚΑΙ ΒΡΥΚΟΛΑΚΕΣ
Πώς χαΐ διατί, ό,νομάσϋησαν οΰτω ;

ολλοί λαϊκοί πιστεύουν ότι είνε μίζ τάξις άνύρώπων-αοράτων, οί 
όποιοι λέγονται καλικάντζαροι, ότι έχουν ούτοττόν ένα πόδα άν- 
θρώπινον καί τόν άλλον όνειον καί οτι καταγίνονται όλον τό έτος 
διά νά κόψουν δένδρον τι" άλλά πριν τό κόψουν όμως όλον. τό άοί- 
νουν καί φεύγουν ζαί πηγαίνουν τήν παραμονήν τών Χριστουγέννων 
εις τόν κόσμον καί μένουν μένουν μέχρι τής πζρζμ.ονής τών Θεοφα- 
νείων. Κατά το διάστημα αύτό τρέχουν είς τάς οικίας καί φοβίζουν 
τούς άνΟρώπους και βρέχουν καί τάς κρόκας τών γυναικών λέγοντες : 

ιιΛ’ιγγτα μ//>· καθίσετε,
• κουκιά μι/ ροκανίσετε· 
»πα.1ιονράθες είμαστε,
• πά.ΐιονρα βαστένομε,
• ’ς τον κόρφο σας τά βένομε
• Βάρ’τή νειά μέ τήν κα.Ιάμα
• τή ΊΨ',Ι(ι ίιε T’<r κοπάνα·.

Τήν παραμ.ονήν δέ τών Ηεοφανείων. οτε οί ιερείς αγιάζουν.φεύγουν και λέγουν : 
ηφύγετε νά φόγωβε,
• τ' ΐ'ρχετ' ό ιουρλόπαπας 
»μέ τήν άγιαστονρά τον
• καίμε τή μαγκούρα τον

καί πηγαίνουν πάλιν πίσω εϊς. τό δένδρον. τό όποιον κατά τήν απουσίαν των 
μεγαλόνει και γίνεται καθώς ήτο καί πρώτα, καί αρχίζουν παλιν το κόψιμον 
καί οϋτω καθεξής. ΊΙ ιδέα ότι ύπάρχουν τοιζϋτα όντα, τά όποϊα καλούνται 
καλικάντζαροι, έπέκράττ.σεν ώς έςής :

« ΙΙτανε μιά φορά μιά γρηά και είχε κ. ένα παιδί, το οποίον οτζν έμεγζ- 
λωσε το έπζντρεψε. ΊΙ γρηά έσυνείΟιζε νχ σηζόνεται όλη νύχτα νζ γνέΟη. κζϊ 
•·ιά νά ;ζήν άποκοιχ.ηΟή έροζάνζγε κάπου κάπου κζϊ κουκιά. Επειδή Ομως 
ήθελε συντροφιά έσήζονε καί τή νύφη κζϊ έκανε καί αύτή τήν ίδια δουλειά με 
τή πεθερά της.. ΊΙ νύφη άπο τήν αγρυπνία ήρ!>ε και έγινε πετσί και κόκκαλο. 
Ί” αδέρφια της τήν έβλεπαν και έλεγαν : — Τί νάπαΟε ’κείνη ή γυναίκα ζαί 
ένινε. έτσι :

Μιά ή μέρα λοιπόν τής είπανε :
— Τί.έπαίΐες αδελφή μας κα: έγινες έτσι ελεεινή :
— Τί νά πζΟω τούς λέει, και τά μάτια της έγέμ.ισζν άπό δάκρυα. Χά’ ή πε

θερά μου δέ ;ζ άφίνει νά κοιμηθώ όλως διόλου. Σηζόνεται, σηκόνε: καί μένα και 

γνέθουμε όλη νύχτα.καί γιά νά μή κοιμ.ηΟοϋμε, ροζανζμε κάπου κάπου καϊ καν
ένα κουκί. Κάθεται τέλος όλη τήν νύχτα σάν τό βρυκόλακα.—Καλά, είπαν 
τ' άδέρφια της.

Μιά νυχτιά ποϋ δέν ήταν έκεΐ ό γαμβρός των σηκόνονται καί πηγαίνουν είς 
τό σπίτι τής άδελφής των, όπου εύρήκανε τήν άδερφή των κα: τή γρηά νά γνέ- 
Οουν. Τότε χωρίς νά είποϋνε λέξι ήρχισζν νά κλοτσάνε, νζ πηδάνε καί νά σου 
νά τής βρέχουν τής γρηζς· κάνανε πώς βαρούν καί τήν άδερφή των, ’ςτά 
ψέμματα όμως, καί λέγανε:

• Βάρ τ?} νειά μέ τήν καλάμα, 
τή γρι/ά με τήν κοπάνα».

Άπο τότε πλειά καί ύστερα δέν έσηζονότανε ή γρηά τή νύχτα, καί έτσι 
ζναπαύΟη καί ή νύφη ».

Άπό τόν καιρό έκεΐνο έπεζρζτησεν ή ιδέα ότι ύπάρχουν καλικάντζαροι.
Οί δέ βρυκόλαζες ήσαν καί αύτοί μια τάξις ανθρώπων αδίκων, λωποδυτών, 

άς ύποθέσωμεν, οί οποίοι έφύλζττον τήν νύκτα, καί άμα ώς έφευγον οί οίκο- 
κυραΐοι από τάς οικίας των καί μετέβαινον είς τά έργα των ή είς τήν'Εκκλησίαν, 
μάλιστα τήν μεγάλην έβδομζδα, όπου έπήγαινζν όλοι εις τήν ολονυχτίαν, 
ί'Λος έπήγαινζν έκεΐνο: είς τάς οικίας των καί έτρωγον. ό,τι εύρισκον. ποό πάν
των τό μέλι, έζλοτσοπάτουν δέ ολίγον καί κανένα, άν εύρισζον έκεΐ κοιμ.ώμενον 
καί όύτω καθεξής.

Τοιοΰτοι καί οί βρυκόλαζες. ώς διηγούνται μερικοί ζγρόται γέροντες.
Μιχαήλ Λελεκος

Mix. Ε. ΚανακακηΤΟ ΟΡΦΑΝΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Δραματιον π^ςοιχύν μονόπρακτων ήΟικυ-πατριωτοκύν 

ΙΙΡΟΣΩΙΙΛ ΤΟΤ ΔΡΑΜΑΤΟΣ
ΕΙ ΑΤΟ 1 ά έτών κόρη ι
ΑΓΛΑΐΑ 7 » · . αδελφοί
ΝΙΚΟΣ L(J » J
ΜΑΡΙΑ 15 έτών. υπηρέτρια αύτών. 
ανηιι 13 έτών, (φίλη τής’Ερατοϋς ) 
ΑΙΜΙΛΙΟΣ 12 έτών, αδελφός αύτής 

(φίλος τόν Νίκον )
ΊΙ Σκηνή

ΙΙΙΙΝΈΛΟΙΙΙΙ 1.2 έτών, έζιιδέλφη τής 
Έρατοϋς κτλ.

ΕΛΠΙΣ 10 έτών I .,
KAF.ll> 10 έτών ^ονς

ΤΟ ΟΡΦΑΝΟ 12 έτών.
ΕΙΣ ΓΕΡΟΝ, πάππος τής ' Ερατοϋς. 

έν ΛΟήναις.

Ή σκηνή π χριστά μικράν ευπρεπή αίθουσαν. έν ή κάτοπτρον έπιτραπέζιον, ανακλίντρου, 
καρέκλα:, σκϊμποδες, τράπεζα, έφ’ής άνθη και βιβλία τινά εικονογραφημένα. Εις τό 
βάθος και δεξιά τής σκηνής Ούρα καλυπτόμενη διά παραπετασμάτων.

ΣΚΠΝ11 111ΏΊΊΙ
EPATU, ΛΝώΙΙ καί ΑΙΜΙΛΙΟΣ, καάή- 
μενος οντος έπί τον ανακλίντρου. 
’Ερατώ πρό τοΰ κατόπτρου όιει'Λτουσα 

t>ir κόμην -ην..
Ανθή μ.ου :.. κύτταξέ με’ είμαι κα

λά στολισμένη :.. ή στενοχωρονμένη ). 
Άχ ! ζαί νζ είςευρες πόσον είμαι θυ
μωμένη τώρα μ'αύτή τη Μαρία!..

•Ανθή
Γιατί. Ερατώ μου :..,
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•Ερατώ
Δέν μέ βλέπεις :... πόση ώρα τώρα 

προςπαΟώ νά φτιάσω τά μαλλιά μου καί 
δέν'μπορώ : !... Ά! μ.ά δέν βαστώ 
πλέον !... Θά είπα» 'ς τήν μαμά υ.ου νά 
τήν διώξη. γιατί οσάκις 0α μέ κτενίση νό
μιζε·. ότι κάμνειτήν ευκολωτέρ&ν έργα
σίαν καί μέφέρνει 'ς αύτό τό κακό χάλι!

’Ανθή ,τα/.ο->){«)«<,Ό αί·τη>·
Μα δεν βλέπω κανένα άσχημο επά

νω σου, καϊμέντ, Ερατώ! Καλά είσαι 
κτενισμένη.

Αιμίλιος |·ε./ΰ>·
Τί καλά ποϋ δέν έχω κ’ έγώ μακρυά. 

μαλλιά !... άλλ'. άν είχα. Οά τά έκτέ- 
νιζα μόνος μου, όπως καί τώρα.

'Ερατώ μκόιίΆσα ςίρωνιχωι;
Ναί! τό λές, γιατί δέν έχεις' γιατ' 

εισ’ άπ’ έξω άπ’ τό χορό !
Αιμίλιος

"Οχι Οά έΟύμωνα, όπως Ουμ.ώντ,ς 
τώρα έσύ!.. αδίκως κα! παραλόγως ! 
’Ανθή πρόι: τήν Ερατώ ./α,α6<όωι.'σα αίτητ 

ix τον ^ραγίανον.
"Ελα τώρα, καϊμέντ, καί σύ!... 

Μή κακιώνης έτσι.
Ερατώ χριύγουσα απο xaTOStrpov jcat 

n/r ΆνΟήν
Άς έχη χάριν ΆνΟίτσα μου, σε σέ

να, ειδεμή··· εϊςευρα έγώ!
’Ανθή μιτίι γ.1υχίτηΐ"<: ΐιχραι: άτινίι'υοαα 

τη»· Ερατώ
Μά γιατί, ’Ερατώ μου. νά Οέλης τό 

κακό, χωρίς λόγον : γιατί:... Νά διώ- 
ξγ.ς, λέγεις, τήν Μαρίαν, νά πετάξης 
δηλαδή ς τους πέντε δρόμους ένα δυς- 
τυχισμένο κορίτσι, ποΰ δέν έχει κανένα 
άλλον έδώ νά τό προστατεύστ, !... 
Τήν Μαρίαν, ή όποια σοΰ έφάνη έως 
τώρα ςάν μια μικρή μητερίτσα.

Αιμίλιος ϊ··ιιρόμιήις
Επίστευσες, 'Ανθή, πώς Οά κάμη 

άμέσως ή Ερατώ, ο.τι λέγει :
’Ερατώ

'Αλήθεια, Αιμίλιε, άν δέν ήτον ή 
Ανθή τώοα, Οά παρεκάλουν την μαυ,ά 

μου επάνω ς τό θυμό μου και Οά. τήν 
έδιωχνε άμέσως.

ΛΙμίλιος ιιιιόιων eipwrixtoi:
Μά Οά ητο καί ή μαμά σου θυμω

μένη, γιά νά σοΰ κάμη, αύτήν τήν χάριν;
’Ερατώ έπαιρομίνιι

Ά !.. ποτέ δέν μοΰ ήρνήΟη τίποτε.. 
μ’ άγαπα πολύ!

Αιμίλιος
Κ εμένα μ' άγαπα ή μαμά μου 

παρά πολύ, αλλά... ήά.τορώΓχ τό νο
μίζεις καλόν νά μεταχειριζώμεΟα τήν 
αγάπην τών γονέων μας είς τά. πεί
σματά μας :... ‘Α ! έγώ ποτέ μου δέν 
έζήτησα τόσω κακήν χάριν ίμετ' «- 
ποστροφης τιε-ος, άπορα xpvropsroz 
αύτωκ) Ούτε Οά ζητήσω ποτέ ! 
’Ανθή μεεΊ woe δειΛίας προς .-//>· ’Ερατώ 

χρατονσα αίτην ίχ της γιιρός
Δέν έχει άδικον, καϊμένη.

’Ερατώ pirarouiira
Έχω έγώ όμως, Άνθη μου!... έ- 

φάνην άνόητος... κακή! (' χα.Ιύπτει 
τούς όφθ αβρούς όιά της έτίρας χα,ρύς ) 

'Ανθή petit .Ιί-πης
’Ερατώ:... κλαίεις:... δέν είσαι 

κακή' όχι!... ( προςβ.Ιέπει παραπο- 
ιετιχώς τό>· klpl.hor).

Αιμίλιος .τ.6ρ/«ί(ο)>· μι τα προσηιπίαι:
Σέ έλύπησα,'Ερατώ :.. .Ζητώ συγ

γνώμην. Αλλά δέν είπα κάνέν κακόν!...
‘Ερατώ σοΰαρως

Έγώ είπον, Αιμίλιε !... άλλ’ ένόη- 
σα το σφάλμα μου’ μ’ έκαμες σύ νά. τό 
ένοήσω καί ή Ανθή. ”Ω ! σάς τό ύπό- 
σχομαί’ ποτέ πλέον δέν Οά φανώ τόσον 
σκληρά καί άνόητος. καί Οά τό οφείλω 
είς σίζ (.ίαρόάτει ίχάτεροΓ όι' εχατέ- 
ρας χειρός. oiorei ευχαριστούσα, αύ
τούς).

’Ανθή ■ιιι.Ιι,ΐ·ΐ"ΐ αάιήν
Τό εϊςευρα, ότι είσαι τόσον καλή!...

ΣΚΙΙΝΙΙ ΔΕ ΠΈΡΑ
Οί άζωτίρω xui ή ΕΛΙΙΙΣ, ή KAi'.lu 

χαΐ ή ΑΓΛΛ-Ι-Λ
’Ελπίς ιίςεργι,ιιένη petti της K.UioVi; xal 

-i?C μιχρϋς Αγ.Ιαίας. ήτι<: προτρίχιι αϊ
τών ααιδρά χαί yeiSiaa.
Μπά !... έδώ εισΟε :.. καί 'μείςσάς 

'περιμέναμε τόσην ώραν κάτω γιά. να 
τρέξωμεν ολίγο...

Άγλαία
Καί λίγα πηδήματα έκάναμε:... 

{πρός τό· ζίψϊ.έεο>- /Γιατί δέν ήλθες. 
Αιμίλιε:..

Αιμίλιος
Δέν εϊςευρα, ότι έπαίζατε. Κ'εχω 

μάλιστα μιά. ορεξι γιά τρέξιμο!... 
(ζωηρώς) ΙΙαίζομετόν κρυφτό :.. Μά 
ποΰ είνε ό Νίκος :

'Αγλαΐα
Τώρα Οά έλΟη.

Αιμίλιος ιίι-ι,-.-τομοι-ώ»·
Μά πότε :... σάν νυκτώση !.. · 

'Ελπίς γαι/>οι·πα
'Ερατώ:., παιδιά:... σταΟήτε’ έ· 

σκέφΟηκα μιά δουλειά... Ώ ! ώ ! τί 
γέλια ποΰ Οά κάνωμε !

"II Αγλαΐα περιχαρής πήδα γυρωτρι- 
γυρίζουσα μέ τό <rpir«*<,  τό γνωστόν παι- 
γνίδιον τών κορασίων’ οϊ λοιποί πλησιά
ζουν επίσης φαιδροί καί περίεργοι, διά νά 
ακούσουν .

Κλειώ. ’Ανθή
11ες μας! 'πες μας !

'Ελπίς ίπαρνΛαχτιχως
Νά. κρυφθούμε όλοι τήν στιγμή ποΰ Οά 

'ρχεταιό Νίκος, κ έπειτα, όταν Οάμάς 
ζητάη, νά πεταχΟοΰμε όλοι διά μιας 
'μπροστά του. Δέν Οά.γελάσωμε πολύ :.

Κλειώ, 'Αγλαΐα
Ναι, ναί! μπράβο 'Ελπίς! 

Αιμίλιος γαϊρων
Ζήτωωω !... Λοιπόν έμπρός, μαρς !
Τρέχουν όλαι δεςια καί αριστερά διά νά 

κρυφθούν). .
Ερατώ. πταματοίσα αντυνο

ΣταΟήτε' δέν πηγαίνομεν καλλίτε
ρα κάτω ς τό περιβόλι :

•Ανθή
Ναί, πάμε' είνε εύρυχωοότερα έκεϊ 

καί όταν έλΟη καί δέν μάς ίδή έδώ. 
Οα έλΟη κάτω και Οά μάς ζητή τόσην 

ΙΔΡΥΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ
I ΙΙια-πτοπαςαριτ. Σαγσΐ.· - Χάν, εν Γαλατιί. ΒίΰΧιοίετιΐοι· Κ. .4. ΓίρΊρύαο).

ΙΙρός ευκολίαν τών έν Τουρκία συνδρομητών καί μείζονα διάδοσιν τοϋ Περιοδικού 
ίορύσαμεν έν Κωνσταντινουπόλει ίόιαίτιροι· γραφε'οι· ύπό τήν διεύθυνσίν τοϋ δραστηριω- 
τάτου κ. Xixa.l'ioi· Κ Ι'ιράρόυν. αντιπροσώπου, άξίου λίαν, τών πλείστων 'Ελληνικών 
Εφημερέδιον καί Περιοδικών.

Εις αύτό δύνανται νά άνανεώσωσι τάς συνδρομάς των οί παλαιοί, νά έγγράφωνται νέοι 
συνδρομηταί, νά εύρίσκωσι τά μέχρι τοϋδε έκδοθέντα καί νά άπευθύνωσι καί τάς διά τό 
Περιοδικόν έπιστολάς των, έάν θέλωσ·., πληρώνοντες όέχα παρίιόις.

ώρα!. . /περιχαρής) πάμε, πάμε !
'Αγλαΐα ίμιρόΰως

Μά, άν έλΟη ό παππούς καί μάς 
ιδτ, ν άλωνίζωμε κάτω:... τότε:...

’Ερατώ σν.ΙΛογιςιιμίνη
Ναί, άλήΟεια!... άλλά.. πάμε’μή 

σάς μέλει’ εμένα Οάμαλώση.
Κλειώ

Ά ! όχι ! Γιά. νά. μή φωνάζη, καλ
λίτερα είνε έδώ.

’Ελπίς πριίτρίπονσα
Κ αλέ οπού κα! νά ήναι,άς παίξωμε..

’Ανθή πρός τήν Έ.ίπίΛα
Αν σπάσωμε, καϊμένη. κανένα λου

λούδι ή κάνένα δενδράκι:...
Αίμιίλιος ο:το·ι>αιηΐ7τιχωο,

Δέν πρέπει νά πάμε κάτω' έδώ ! 
έδώ είνε καλλίτερα' έπί τέλους δέν 
παίζομε κάνένα άλλ.ο παιγνίδι :

’Ερατώ
Οχι! αύτό ποΰ είπαμε' πάμε, κα

λέ, 'ς τό περιβόλι καί άν Ουμώση ό 
παππούς, τί σάς μέλει έσάς:... ξεθυ
μώνει γρήγορα !

Αιμίλιος <<<tiag>0j><·».'
Αϊ!.. πηγαίνετε κ’έρχομαι.

’Ανθή
Έλα, Αιμίλιε' πάμε !

’Ελπίς παραπονονμίνη
Κατάλαβα’ δέν θέλεις νά. παίξης· 

είσαι φοβιτσάρης !
Αιμίλιος ./ο><0’/ί>·<.»· ίχ της τραπίϊης 

jiiG.Uar τι
Θά έλθω, άλήΟεια’ άλλ ήθελα νά 

ϊδω πρώτα αύτάς τάς εικόνας τού βι-
μοΰ ήρεσαν πολύ ! /β-1έπω>· 

τόν Νίχον είνερχύρε ον όορνδωόώς 
ρε ραστίγιον είς την χεϊρα αναφωνεί 
π.Ιήρηςχαράςχαΐ εχπ.Ιήζεως). Ώωω! 
νά τος ό Νίκος !:. πάει τό παιγνίδι !

('Ακολουθεί
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ΠΟΙΚΙΛΑ ΤΕΡΠΝΑ

Οά τοΐς ίπετρίπετο σήμερον .να 
11εριοδιζόν ότι δήποτε τερ-

τέλος ! . . . Άπο σήμερον δημοσιεύονται έν τώ I Ιεριοδιζώ 
ζαλλίστους οιωνούς, ζαί «II σι ζ ίλ α Τερπνά», τά 

α οι φίλοι συζδρομηταί άνέμενον μέχρι τοΰδε μετά μεγάλης 
τομρνησίας. 

I Ιρον,σΟάνοντο άρά γ 
στέλλωσι ζαί αύτοι 
ο ν γνωρίζουσιν; . .
Όπως ζαί άν εχη τό. πράγμα. οί ΔιευΟυνταί τού I Ιεριοοιζού 
γνωστοποιοϋσιν είς όλους τούς φίλους συνδρομητάς. οτι εύχα- 
ιίστως δέχονται αυτούς συνεργάτας είς τό είδος τοΰτο τών 
δημοσιευμάτων ζαί ότι Οά δημοσιεύωσι παν άποστελλόμενον 
τερπνόν ζα· α ν έ ζ δ ο τ ο ν.

απαρχή δ. ευοίωνος δημοσιεύεται ήδη έν αύτοΐς ζαί τό διήγημα τοϋ έζ Μό
σχας φιλέλληνες ζ. Ίω. ΙΙετρώφ. έζτάζτου συνεργάτου /.αί φίλου αγαπητού, όπερ 
συνώδευσε δ1.’εΰγενεστάτης έ.ιίστολής αύτοΰ, εχούσης εν αρχή ούτως :

«Ασμένως προσαγορεύω·/ τήν έΟνωοελή πρόοδον τοΰ π-εφιλημένου μοι « Ιίαιδιζοΰ 
I Ιεριοδιζοΰ » λαμδάνω τήν τιμήν νά άποστείλω ύμϊν έν μιαρόν διήγημα...»

ΙΙαράίειγμχ τ^|Λΐύττ,τος
’() πατήρ τοϋ Νίζου είχε στοιχηματί

σει χιλίας δραχμάς μεΟ' ενός λοχαγού. 
Μετά τρεις μήνας ό λοχαγός άπέΟανεν. 
<) επιζών στοιχηματιστής έρχεται εις τήν 

χήραν τού λοχαγού ζαί τή αναγγέλλει, 
ότι ό μακαρίτης σύζυγό; τη; ’στοιχημά
τισε μαζύ του χιλίας δραχμάς ζαι έχασε 
τό στοίχημά του ζαί ότι αύτός έρχεται 
τώρα πρός αύτήν να μάΟη. έάν Οεωρή έαυ- 
τήν υπεύθυνον νά πλήρωσα, τό χρέος τοΰ 
συζύγου της. II χήρα ευθύς ήγέρΟη.επλη- 
σίασε πρός τό γραφεϊόν της ζαί ήΟελεν 
άμέσως νά μετρήση τά χρήματα, αλλ ο 
πατήρ τοΰ Νίζου αμείδων τήν τιμώσαν 
τήν μνήμην ζαί τάς πράξεις τοΰ συζύγου 
της χήραν, ζαί βέλων νά δώση παρά
δειγμα είς τόν παρόντα υιόν του Νΐζον. 
τήν άπέτρεψεν, είπών : « έπειδή φρονείτε, 
ζυρία, ότι τό στοίχημα τοΰ συζύγου σας 
ισχύει ζαί μετά τόν θάνατόν του. σάς δίδω 
έγώ τας χιλίας δραχμας, διότι ε γ ώ 
έχασα τό σ τ ο ί χ η μ α τοΰτο!» 

' Ιωάννην ΙΤεερώω
■*  *

Ώς Οαυμαοτλ τλ έργα σου Κύριε!
Μωρός τις έπικρίνων τά. έργα τοϋ 

Θεού έλεγε: «Τί άτοπον πράγμα ! ζπο

» του μικρού χόρτου τής κολοκύνθης 
»κατεκρέμζσεν ό Θεός καρπόν μέγι- 
«στον. άπό δϊ τής ύπερήφανου δρυος, 
«βάλανον σμικροτατην ». Γζϋτα δέ 
δ'.ζλογιζόμενος έκοιμήΟη ύπό τινα δρϋν. 
Αίφνης ομ.ως εγείρεται έντρομος ζζί τε- 
ταραγμένος. διότι μία βάλανος ζατα- 
πεσούσα άπο τής δρυόί έπί τής ζεφα- 
λής του τον έξύπνησε. Τότε είπε καθ’ 
εαυτόν ό μωρός : « Ό<· ί) ·νμαστά τα 
» ίργα σαν Κύριε! πάντα έτ σοφία 
» εποίησαι:. Άν ή βάλανος ήτο ζολο- 
» κύνΟη.Οαήμην είς τήν ζωήν σήμερον; »

• *
Ευφυής άπάντησις

Είς ηρίγζηψ ήτο πολύ κακοκαμωμένος 
σωματιζώς ζαίδύσμορφος.ΊΙμέραν δέ τινα 
διερχόμενος έζ τοΰ άντιΟαλάμου του βα- 
σιλέως. έν ώ έμενον πολλοί, ήζουσεν ένα 
ές αύτών να εί’πη αρζετα μεγαλοφώνως.

— Ιδού ό Αίσωπος τής αυλής !
Ό πρίγζηψ χωρίς ποσώς νά ταραχΟή 

απήντησεν:
- Ό παραλληλισμός είναι πολύ κο

λακευτικός δι' έμέ, διότι ό Αίσωπος έζα- 
με νά όμιλώσι τά ζώα !

Α’. Γ/ωρ)·ι«ιίι|/;

ΠΟΙΑ ΕΙΝΕ Η ΖΩΗΡΟΤΕΡΑ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΣΑΣ
Άκόμη περιμίνομεν και <ί'.Ι.ίο<: άπαντήσικ: των φί-Ιων συνδρομητών, Λια >·« τας δη- 

μοσιεύσωμεν oJ«c εί<; τό επόμενον Γίΰ^'Οσ, ότε βά ϊχιομεν x«i περισσότερον χώρον.

ΦΤΣΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
Το· προκειμενον σχήμα παριστζ ώραίον πείραμα ουσικής διζσζεδαστικώτα 

τον. το οποίον όυνασΟε πολύ ευκόλως νά έκτελεσητε ώς εξής :
Πληρώσατε έν ποτηριον 

•·<ατος μέχρι στεφάνης ζαί 
.ρωτήσατε τους παρευρισκο- 
μενους είς το πείραμα τοΰτο:

— ΙΙόσα πεντάλεπτα ή 
■εκάλεπτα νομίζετε, ότι δύ- 
' ανται νά ριφΟώσιν είς τό πο- 
τήριον χωρίς να χυ ή τ. νε·- 
ρον τοϋ ποτηριού ι

Ω μή γνωρίζων τό πεί
ραμα τούτο βεβαίως θ' άπο- 
κριθή οτι δύναντα·. νά ριοβώ- 
σιν εν ή δυο, ενώ είναι δυ
νατόν νά ριφΟώσι 15 ή 25. 
Καί ιδού πώς.

Θέτετε παρά τό ποτήριον 
μίαν στήλην έζ I 5 ή 25 πεν
τάλεπτων ή δεκάλεπτων και 
αρχίζετε. ώς δεικνύει το πα
ρόν σχήμα, νά ρίπτητε άνά 
έν έκ τών νομισμάτων είς τό 
ποπήριον. ελαφρώς όμως καί 
μετά μεγάλης προςοχής.Έν 
οσω έςακολουθείτε νά ρί- 
,.τητε ταυτα Οά παρατηρήσητε, οτι ή επιφάνεια τού ύγρού κυρτούται βαθμη
δόν και παριστζ ώραίον καί περίεργον θέαμα. ΈξακολουΟοϋντες μετά τής αΰ- 
• ης προςοχής τό πζιγνίδ'.ον. Οά ϊδητε προς γενικήν έκπληξιν ότι καί τά. είκοσι-' 
πεντε νομίσματα Οά. ριφΟώσιν έν τώ ποτ/,ρίω. χωρίς νά. /υθή τό ύδωρ.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
• 81 Αίνιγμα

'Ρήμα είμαι φίλτατε μου 
όπως είμαι άν μ.' άφησης.
Αλλ’ εύΟΰς αντωνυμίαν
Εμπροσθεν σου θ' απάντησης.

Έάν με όξυτονίσης
Καί μέ άποκεφαλίσης.

-Viy. Λ. ΙΙιι.Ιιιϊΐς
182 Αίνιγμα

Είμαι νήσος ολη γάοις
' »·.ω; £ίμχ. XV ,ζ
Εάν μ= δ’./οτομήσης

Καί τό δεύτερόν μου πάοης,
Τότε πόλιν 0 ’ άπαντήσή;

/. Λ, Ιΐοειίκι/ι;

183 Αίνιγμα
Αν σύνδεσης τρεις προθέσεις,
Εμπροσθεν σου Οά με θέσης.

ΙΙόαι; ύ σνσεριγκτήρ 
181 Αίνιγμα

"Οπως είμαι δίχως άλλο
Εις τό σώμα σου μέ έχεις-
Άν μοΰ κόψης τό κεφάλι
Και διπλό πρόσθεσης άλλο, 
Τό κάτι Οά προοαλλη.
Τό οποίον ίσως :'χε·ς ΰΙ;·;·. Σ. Κιόπ.Ιια

I 88 Έρώτησι,
11 είναι έκεΐνο,τό όποιον είδεν ό άνθρω

πος, αλλ'ουδέποτε Οά έπανίδη πλέον ;
θ. Μπΐχοι;
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Ιο ΙΙαιδικύν Περιοδικόν εύχεται εί; 
ολους τούς μικρούς του φίλους νά διέλΟωσι 
μετά τών συγγενών καί οικείων αύτών τό 
νέον έτος 181» 1 έν ύγεία, ευτυχία καί χαρα.

Πρώτος, πρώτος, ένεγράφη συνδρομητής 
Ο'.α τό νεον 'έτος ό καλός μου φίλος 'Ζ>τώ- 
>·ίος Ζ,'ιν<ι,:, δστις καί ελαβε τό όρισΟέν βρα- 
ίείον.Χά ζήση... νά τό χαρή .'

Καί έγώ απαντώ μέ χίλια φιλήματα εϊς 
τό χαριτωμένον γραμματάκι σου προςφιλής 
Αγγε.Ιιχη Στ. Κιά.-.Ιια.

Είς τό ταχυδρομείου τά παράπονά σου 
ί 
τοις ήμεϊς προθύμως 0’ άποστείλωμεν 
δευτέρου τά έλλείποντα.

—οί άπέστειλα τά ζητηΟέντα φύλλα 
-1. Αναστασίου.

Ελαβον τήν συνδρομήν σου, θτοδ.

φίλτατε Σ. Βινόχη. Αύτό πταίει... έν τού- 
έκ

X.

Ελαβον τήν συνδρομήν σου, Βιοδ. Σ.
Μ.τΐχτ τά καλλίτερα αινίγματα σου θά δη- 
μοσιευΟώσι. Διά τάς ύπέρ έμοΰ ένεργείας 
σου σέ εύχαριστώ πολύ.

_ Καί σέ, φ'λτάτη Μαρία Τσούνη, διά τάς 
ε.ύγενεϊς υπέρ έμοΰ φροντίδας σου.

Διά τά γενέθλιά σου, καί διά τήν πρωτο-
• Ζ.107'-’·· 301 εύχομαι άπό καρδίας, καλή μου 

φίλη 19 Μαίαν, νά ζήσης "χρόνια πολ
λά ! ... » εύτυχής. ευδαίμων, υγιής ' πάν
τοτε. πάντοτε ! . . -

Καί τήν ίδικήν σου συνδρομήν έλαβον 
αγαπητέ Σ. Κουρχονΐάχη' χά λεύκωμα σο! 
τό άπέστειλα, τό έλαβες ;

Ιδού οτι έξεπλήρωσα τήν έπιΟυαίαν σου 
φίλτατε 3. Πετρόπον.ϊτ. "Ελαβον τήν 
έπιστολήν σου. Ποΰ κατέληξαν αί ύπέρ έμοΰ 
ένέργειμί σου :

'Αμέσως σοί άπέστειλα δύο φύλλα καί 
άγγελίας, φίλτατε .Ί. Σ. 'Ap/laritoxov.lr.

"Ελαβον τό γραμματάκι σου,φίλτατε
Γρ. Τραν.Ιί και σέ κατέταξα άμέσως μεταξύ 
τών καλλίτερων μου φίλων’ σοί άπέστειλα 
δέ τούς δύο τόμους καί τό λεύκωμα’ τά έλα
βες : Πώς σου έφάνησαν :

Καί τήν ίδικήν σου συνδρομήν έλαβον 
αγαπητέ Γ. KoapuntTt και σοί απέστεικα 
τά ζητηΟέντα.

Πολύ σέ εύχαριστώ, φίλτατε Νιχά.Ιαε 1.
Είς ούδενα 04 άποσταλή πλέον τό φύλλον, ί4νδένπροπληρώαη τήν συνδρομήν του.

Δάμταα διά τό ύπέρ έμοΰ ενδιαφέρον σου. 
τά αινίγματα σου. Οά δημοσιευΟώσι.

Σέ ένέγραψα, άγαπητέ μου Μιχ. J. //«.»- 
/<«. Τά αινίγματα όμως, τό είπον χιλιάκις, 
να γράφωνται έπί ίδιαιτέρουχάρτου.Τά κα- 
Ουστερούμενα φύλλα τοΰ φίλου μου Μιχ. 
.V. ΙΙαΔ/ια τά άπέστειλα πάλιν.

ΊΙ ευγνωμοσύνη σου μέ πληροί χαράς, 
φίλτατε Σ.τιφΜ. /. Ρόγχε. "Οταν τυπωΟή 
τό 'Ορφανό τής Κρήτης Οά σοί τό στείλω. 
Σέ φιλώ γλυκά, γλυκά.

Πολύ καλά, φίλτατε //. Α". ΕύγενΜη. Θά 
δημοσιευΟώσι.

Στείλατέ το, καί Οα δημοσιευθή, άν ήνε 
καλόν, φίλε Κ. ΙΙα-αδν/ιητρίου.

Αριστη ή κρίσιςσου περί τών συγχρόνων 
Παιδικών Περιοδικών προςφιλεστάτη Αέρι· ■ 
στάζονσα χορόια.Τήνανέγνωσκ,εύχαρίστ 
καί σέ συγχαίρω διά τήν επιτυχή έκτίμ 
σίν σου. Δια τάς ύπέρ έμοΰ εύχάς σου καί τό 
μέγα ενδιαφέρον σου σέ εύχαριστώ πολύ.

Ευχαρίστως Οα τό δημοσιεύσω είς τό επό
μενον. αγαπητέ .V. ΓΙάταιΐ.

Άμέσως σέ κατέταξα μεταξύ τών μάλ
λον αγαπητών φίλων μου, φίλτατε Κ. Σ. 
Βή.Ιηνύα καί περιμένω μετ ανυπομονησίας 
τήν πρώτην έπιστολήν σου.

Σέ εύχαριστώ πολύ πολύ διά τας μέχρι 
τοϋδε ένεργείας σου, άγαπητέ II. Π. Δια- 
ραντόχου.ίε. ιί όποϊα·. ελπίζω οτι δέν Οά 
σταματήσουν έως έδώ.

'Αμέσως σας ένέγραψα. προςφιλεϊς μοι 
Γ, Άργυρε. I. Ιΐασι.ΐείον, Μόρχι Καμπάνη 
καί jV. Βασι.Ιειάδιι. Ή αριστη έκτίμησις 
ής ετυχον παρ' υμών. μέ πληροί χαράς’ 
τας σύνδρομά; σας δύνασΟε να έμβάσητε εϊς 
χαρτονομίσματα οι' επιστολής συστημένης.

Τό έγνώριζον οτι δέν ήτο δυνατόν παοά 
νά μέ άγαπΐς.ό'σον έγώ σέ άγαπώ,φιλτάτη 
θεά 'Αθήνα. Ιΐοΰ κεϊται τό οοος πεοί τοΰ 
όποιου μοί γοάφεις είς τό ακατανόητόν σου:

Σέ ένεγραψα, φιλτάτη Τιτϊχα ΙΙυρ~ασο· 
.τοΰ.Ιοι· καί περιμένω νά μοΰ γράΔη;.

Φίλε lloJixi Άατι'ιρ εις τό επόμενον.
Είς τους λοιπούς είς τό προσεχές τεύχος. 

Μή λησμονείτε. Ή συνδρομή προπληρωτέα

'Ex roti Τνπογραριίου των «Λ’£ί2Λ ΙΔΕΩΝ». χ.ίατιία '.Ίγιον Γεωργίου, Καρύζση


