
Mqvcacov σύγγραμμα είκονογραφημένον

ΜΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΔΑΣ

ΙΔΡΥΘΕΝ ΕΝ ΕΤΕΙ 1889

ΣΓΝΤΑΣΣΟΜΕΝΟΝ ΠΙΟ Δ1Α1ΙΡΕ11ΩΝ ΛΟΓΟΓΡΑΦΩΝ

Εϊσίρχύμίνον ίίς τό τέταρτον έτος τ?ις ήλιχίας τον

EjTXETAI

glE TOYS MJKPOYS TOY ΦΙΛΟΥΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ KAI ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΣ

4ί'<ηο>' χαί ιΰτυγϊι; τύ >·*■<»·  ίζο<;

1 ««>·£



2 ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 338

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Οί τέσσαρες ούτοι μήνες ονομάζονται κατά τήν αριθμητικήν των τάξιν. τήν 

οποίαν κατ άρχάς έν τώ ένιαυτω κατείχον διότι, ώς άνωτέρω ειπωμεν ο πα
λαιός τών Ρωμαίων ενιαυτός αρχήν είχε τόν μήνα Μάρτιον επομένως ό Σεπτέμ
βριος ήτον ό έβδομος, ό 'Οκτώβριος ήτον ό δγδοος, ό Νοέμβριος ό έννατος καί 
ό Δεκέμβριος ό δέκατος τοϋ έτους μήν.

Ή τοιαύτη δέ αριθμητική τών μ.ηνών ονοματολογία είναι ή φυσικωτέρα κα 
λογικωτέρα πάσης άλλης. Άλλ’ ή δεισιδαιμονία άφ' ενός καί ή κολακεία ή ή, 
ευγνωμοσύνη άφ' ετέρου, άλλους μέν μήνας καθιέρωσαν είς ψευδοΟεοϋς, άλλους’ 
δέ είς ανδρας έπισήμους καί όνομ.αστούς.

θ· ιατροί σήμερον είς τάς συνταγής των διορίζουσι τούς μήνας δι’ ενός αριθ
μού, παριστάνοντος τήν έν τώ έτει τάξιν τοϋ μ.ηνός. Οϋτω λόγου χάριν, ό 
άριΟ 3 παριστάνει τόν μήνα Μάρτιον, ό 6 τόν μήνα Ιούνιον, ό 7 τόν ’Ιούλιον, 
ό 8 τόν Αύγουστον’ τό αύτό δέ καί περί τών λοιπών γίνεται.

"Ολα λοιπόν τών μηνών τά ονόματα παράγονται άπό λατινικής ρίζης- είναι 
δε ταύτα λείψανου τής ποτέ καθ’ ολην τήν γήν μακράς τών Ρωμαίων δυ
ναστείας.

Τήν ρωμαϊκήν ταύτην τών μηνών ονοματολογίαν άνέτρεψαν πρός καιρόν οί 
Γάλλοι. Μετά τήν πρώτην όμως καί φοβερήν τής έπαναστάσεως τοϋ φοβερού 
αύτοΰ έθνους πλημμύραν, οί ρωμαϊκοί μήνες ανέκτησαν τό άοχικόν των κρά
τος καί έκτοτε ούδείς πλέον έλαβε κατά νοΰν νά μεταβάλη κατά τι τά έπ'.- 
κρατούντα και κοινά τών μηνών ονοματα, τά φέροντα τήν σφραγίδα τών 
αιώνων.

'Εκτός τών Γάλλων, καί Κόμμοδος ό τής Ρώμης αύτοκράτωρ μετέβαλε 
τών μ.ηνών τά ονόματα, δούς εϊς αύτούς τά ίδια αύτοΰ επίθετα. Έκλήθησαν 
δέ άπ’αύτού οί μήνες 'Αμαζόνιος, ’Ανίκητος. Εύτυχής, Εύσεβής, Αούκιος, 
Αίλιος, Αύρήλιος, Κόμμοδος, Αύγουστος, Ηράκλειος, Ρωμαίος Ί’περαίρων

ΙΙρός καιρόν δέ ώνομάσθη ό ’Οκτώβριος μήν Δ ο μ ι τ ι α ν ό ς εϊς τιμήν τού 
αύτοκράτορος. Καί ποτέ ή Βουλή τών Ρωμαίων έπέμενε νά έπικληΟή ό Νοέμ
βριος μ.ήν Τιβέριος, είς τιμήν τού ομωνύμου αύτοκράτορος, άλλ’ό Τιβέριος 
άντέστη καί είπε’ «Τί ποιήσετε, άν δεκατρείς Καίσαρες γένωνται;»
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Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΣ
Μέ χεΐρα τρέμουσαν άκόμη άπό την συγκίνησιν,καΐ μέ καρδιά θλιμρ.ένη, 

έπιτελώ καθήκον θλιβερόν προς τούς άγαπημένους φίλους μου. άγγέλλων πρός 
αύτούς τόν θάνατον τής ζηλευτής μας Βασιλοπούλας Μεγάλης Δουκίσσης 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ
συμβάντα έν τοϊς Άνακτόροις τοϋ Ιλίνσκοε τήν έννάτην Σεπτεμβρίου 1891.

Έχάραζε γλυκά ή αύγή είς τά παγωμένα εκείνα μέρη, τά όποια σκε
πάζει πάντοτε χιών, όταν τό καμάρι τής Ελλάδος,ή Αλεξάνδρα μας, έκλεισε 
τούς γλυκείς της οφθαλμούς διά νά ρ.ή τούς άνοιξη πλέον !

II ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΠΕθΑΝΕΝ !
Τά λουλουδάκια τοϋ Τατοίου, τά όποια ή ’.δία ’περιεποιεΐτο καί έπότιζεν, 

έκλιναν ώχρά είς τό χώμα τά φύλλα των καί ένα αστέρι λαμπρόν. λαμπρότερον 
άπό τά άλλα, έσβέσθη άπό τό στερέωρ.κ όταν διεδόθη ή θλιβερά είδησις ότι : 

AIIEWANEN II ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ!
Ό τύπος όλος έψαλλε τά προτερήματα της, τά κάλλη, τήν φιλοστορ

γίαν, τήν άφοσίωσιν πρός τόν σύζυγον, τήν αγάπην πρός τό τέκνον, τον φόβον 
πρός τόν θεόν, τό υπέρ τών πτωχών ενδιαφέρον τοϋ άγγέλου εκείνου, τόν ό
ποιον έχάσαμεν. Ιΐασα λέξις γραφόμενη έπί πλέον δέν ήθελε προσθέσει τι εις τό 
λαμπρόν οικοδόμημα τών αρετών καί τών προτερημάτων, όπερ ή λατρευτή Βα
σιλοπούλα άφηκεν είς αιώνιον μνημόσυνου είς τήν γλυκεία μας πατρίδα.

II ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΣ 
άνθος βλαστήσαν τήν 18 Αύγούστου 1870 έν Μον Ρεπό τής Κέρκυρας καί 
άνατραφέν ύπό τον γλυκυν τής Αττικής ορίζοντα, ήτο άδύνατον ν’άνθέξη 
ν άντιστή είς τά ψύχη τοϋ Βορρά κόρη προσφιλής διανύσασα τά νεανικά της 
έτη έν μέσφ τής θερμής άγκάλης τής μητρός Αυτής μόνη έκεί είς τήν Ρωσσίαν 
μακράν τής μητρός της, μακράν τής πατρίδος της ί...

ΜΕ ΔΑΚΡΥΑ
....πάντοτε μέ δάκρυα το ΰψιστον τοϋτο δείγμα άρρητου χαράς, ή βαθυτά- 

της θλίψεως τής άνθρωπίνης καρδίας, παρηκολουθήσαμεν τήν ζωήν τής Βασι
λοπούλας μας. Δάκρυα έχυσαν όλοι οί Ελληνες, δάκρυα όμως χαράς καί συγ- 
κινήσεως έπί τή γεννήσει της. Μέ δάκρυα εύχαριστήσεως παρηκολουθήσαμεν 
πάντοτε τήν πρόοδον καί τήν είς τά μαθήματα έπίδοσίν της,μέ δάκρυα είς τούς 
οφθαλμούς άνεγινώσκομεν έκάστοτε τάς αγαθοεργίας της, μέ δάκρυα χαράς καί 
υπερηφάνειας τήν έβλέπομεν ώραίαν, αμαζόνα χωρούσαν παρά τό πλευράν τοΰ 
σεπτού ήμών "Ανακτος, έν δάκρυ τή έδωρήσαμεν ώς γλυκείαν ένθύμησιν, όταν 
άνεχώρει τής προσφιλούς πατρίδος ϊνα γείνη νύμφη, μέ δάκρυα εις τούς 
όφθαλμ.ούς τήν έχαιρετήσαμεν έπανελθοϋσάν πέρυσι καί δάκου τώρα χύνομεν,· 
άλλά δάκρυ πικρόν, φαρμακωμένου δάκρυ έπί τώ θανάτω της.

ΚΛΑΥΣΑΤΕ ΑΝΘΗ
τό μαρανθέν ρόδον, ήλιε κλαύσε τήν σβεσθείσαν ακτίνα σου. Κλαύσατε πτω
χοί τόν προστάτην Σας. κλαύσατε ασθενείς παρήγορον άγγελον, κλαύσατε γο
νείς τήν θυγατέρα Σας, κλαύσε 'Ελλάς μ.ου τόν άγγελόν Σου. Καί σύ ύπόδου- 
λος έτι Ελληνική κλαΰσον πικρώς, μά πολύ πικρώς τον θάνατον έκείνης, ήτις 
ύπέρ πάντα έπόθησε νά ϊδη τήν πατρίδα μας μεγάλην.

Όλοι, όλοι, όσων κτυππ ελληνική καρδία είς τά στήθη, κλαύσατε αέ πόνον 
ΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΝ ΜΑΣ !

Νϊνος Λ. Κοτσελόκυυλυ;

.V.
Χρυσή βασιλόπουλά μου, τοϋ τόπου μας καμάρι 
Παρθένα μυριολατρευτη. Μητέρα ζηλεμένη.
ΙΙοϋ ς’τά μαλλιά Σου έπαιζεν ό Ζέφυρος μέ χάρι 
Καί στή μορφή Σου ήτανε ζωή ζωγραφισμένη.
Ποϋ ή μοίραις Σε μυρώσανε μέ τό χρυσό τους χέρι, 
Αληθινά έπέθανες είς τού Βορρά τά μέρη ;
Λοιπόν πεθαίνει κι' ή ζωή, καί ή χαρά πεθαίνει; 
Νειότη, καμάρι καί εύμορφιά νεκρώνονται κι' έκείνα ; 
Λοιπόν μπορεί ό θάνατος άσπλάγχνως νά μαραίνη 
Τή -χαρωπή κοπέλα μας σαν τ' άνθεσμένα κρίνα ; 
Τότε γιατί ή τύχη της στά ξένα νά τήν φέρη 
Καί νά πεθάνη μακρυά εις τού Βορρά τά μέρη ; 
'Εδώ ποϋ έγεννήθηκε το ζηλευτό λουλούδι

- Καί άνοιξε τά φύλλα του καί άνθησε μέ χάρι,. 
Έδώ ποϋ έμεγάλωσε μέ χαρώπό τραγούδι, 
Έδώ όπου τήν είχαμε τού τόπου μας καμάρι, 
Έδώ ας μάς τήν έπερνε τοϋ χάρου τό μαχαίρι 
Όχι σέ τόπο μακρυνό, είς τοϋ Βορρά τά μέρη ! 
θά είχαμε τόν τάφον της προσκύνημα αγιασμένο 
Λουλούδια θά έστρώναμε γιά νεκρικό της στρώμα 
Καί όλοι, ολοι, οί Έλληνες μέ μάτι δακρυσμένο, 
Σκυφτοί θά {φιλούσαμε τοΰ τάφου της το χώμα. 
Έδώ άς μάςτήν έπερνε τοϋ χάρου τό μαχαίρι. 
"Οχι σέ|τόπο μακρυνό είς τοϋ Βορρά τά μέρη. 
Έδώ θά έφυτρώναμε 'ς τόν τάφον της λουλούδια 
Ν’ άνθίζουν κάθε άνοιξι γλυκά νά τήν μυρίζουν, 
θά είχαμε τής χάραις της παντοτεινά τραγούδια 
Τήν κόρη ποϋ έχάσαμε γιά πάντα νά θυμίζουν. 
Έδώ άς τήν έθάφταμε. στοϋ τόπου της τά μέρη. 
Αφού ό πλάστης ήθελε 'ς τόν τάφον νά τήν φέρη.
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■Γ.
Ή Δύστυχη Μανούλά της σαν έλ.θη απ' τά ξένα, 
Καί τής γλυκείας πατρίδος μας τά χώματα πατήσγ 
-Ποϋ Οά στραφή ή άμοιρη μέ μάτ’α <5υκρυσμέ\α· 
Τής ζηλεμένης κόρης της τόν τάφον νά φιλήση ; 
Πώς Οά 'μπόρεση ή δύστυχη μητέρα νά ύποφέρη 
Αύτή έδώ κι'ή κόρη της μακρυά σέ ξένα μέρη : 

Έκεί όπου Οά θάψετε τήν 'Αλεξάνδρα τώοχ 
Μέσα στά κρύα τοϋ Βορρά, σέ μέρη χιονισμένα. 
Δέν βλέπετε'πώς δέν πενθεί γιά μιά στιγμή ή χώρα 
Αφού λαγγάδ’α καί βουνά τά έχει ασπροντυμένα ; 

Καί λέτε μέσ' στό μνήμα της πώς δέν Οά ύποφέρη 
Νά μένη μόνη μακρύ ά. εϊς τοϋ Βορρά τά μέρη ;

Κάθε αύγή, όταν έδώ ό ήλιος 0’ άνατέλλγ,.
Τής φωτείναΐς άχτίδαις του στον τάφον τής Οά στέλλη, 
Καί όταν πάλιν Ζέφυρος γλυκά γλυκά, φυσήσν;
Τόν τάφον της μέ σεβασμόν ευθύς Οά χαιρέτισα, 
Έκεί ποϋ Οά. τήν θάψετε εϊς τοϋ Βορρά τά μέρη 
Τις Ζέφυρος ς τό μ.νήμά της τήν δρόσον του Οά φέρη : 
Έδώ Οά τής φυτρόσωμε μεγάλο κυπαρίσσι 
Τό νεκροπούλι νά 'ρχεΐαι επάνω ςτά κλαδιά του, 
'Σ τήν Αλεξάνδρα συντροφιά τήν νύκτα νά κράτηση 
Όταν Οά φεύγη ή Μάνα της, μέ την πικρή λαλιά του 
Έκεί, ποιόν Οαχη συντροφιά ς αύτά τά ξένα μέρη ; 
“Αχ ! καί εις τό μνήμα Οά πονή κι' έκεί Οά ύποφέρη 

Έδώ, έδώ νά φέρετε τήν Αλεξάνδρα πάλι 
Νά τήν μυρώνη δροσερή πνοή όταν διαβαίνει, 
Νά. τήν Οερμαίνη ό ήλιος όταν σιγά προβάλλει 
Νά βλέπή τό φεγγάρι μας όταν γοργό προβαίνει’

• · · · · · · · · · *· · · · · ·
Μή την άφήσετε έκεί εις τοϋ Βορρά τά μέρη 
Γιατί καί μέσ’ 'ς τό μνήμά της, κι’έκεΐ Οά ύποφέρη!..

■ . Νϊκος Λ. Κοτσελύπουλος

ΟΛΙΓΑ ΕΚ TOT Β1ΟΤ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ
’Όπως τά. ρόδα καί οί εύτυχείς άνθρωποι, ουτω καί ή ’Αλεξάνδρα δέν έχε- 

ιστορίαν. "Οπως τό ρόδον ανθεί. όπω< τό πτηνόν ψάλλει ού-ο> καί τής 'Αλεξάν
δρας ό βίος διέρρευσεν ήσυχος, γαλήνιος, μυροβόλος.

< »ύχί λοιπόν βιογραφοϋντες αύτήν, άλλ’απλώς, συλλέγοντες ολίγα ρόδα έκ 
τοϋ θαυμάσιου τούτου παραδείσου, στχχυολογοϋμεν ολίγα ανέκδοτα έκ τοϋ · 

βίου Της.

ΊΙ ’Αλεξάνδρα έγεννήΟη τή 18η Αυγουστου 1870 έν Μόν-Ρεπό. Τό Μό·.· 
Ι’επό είναι έξοχική έπαυλις τοϋ βασιλέως. ΊΙ έπαυλις αύτη είναι το γραφικω- 
τερον μέρος τής ώραίας νήσου Κερκύρας.

1 Ιεριβρέχεται έξ ανατολών, μεσημβρίας καί δυσμών ύπό τής θαλάσσης. ΊΙ 
δέ έπαυλις καλύπτεται πάσα ύπό δενδροστοιχίας. είναι δέ εκτεθειμένη εις τήν 

πνοήν παντός ανέμου.
'Εντός λοιπόν τής μαγευτικωτάτης ταύτης Οέσεως έγεννήΟη ή βασιλοπούλα 

μάς. Αί χάριτες τής φύσεως τήν έμύρωσαν !
* ·

•
‘ΊΙ Α. Μ. ό Βασιλεύς, ότε ή σεπτή μήτηρ τής 'Αλεξάνδρας έκυοφόρει έτι. 

έκάθητο έν τώ. ίδιαιτέρω αύτοΰ γραφείω άναγινώσκων τήν Σκανδιναυϊκήν μυθο
λογίαν. Έκεί ανήγγειλαν εϊς τόν βασιλέα τήν γέννησιν τής 'Αλεξάνδρας.· ’Ό 
βασιλεύς συγκεκινημένος μέχρι δακρύων, έσπευσεν εις τόν κοιτώνα της συζύγου 
του, καί άφοϋ ήσπάσΟη αύτήν είπε τούς έξής μεστούς εύγενοϋς υπερηφάνειας 
λόγους: «Άντΐ τοϋ μεγαλόσταυρου τόν όποιον έθεσα εις τήν κούνια, τοϋ Ντί- 
»νου καί τοϋ Τζώρτζη, καταθέτω εις τό γλυκύ αύτό κεφαλάκι τήν αγάπην 
«όλων τών Ελλήνων. ’Όλοι οϊ "Ελληνες θά γείνουν κουμπάρο·, μ.ου τόρα».

• ·

Τό αγγελούδι αύξάνον έγίνετο άγγελικώτερον. ΊΙ έπιμελής ανατροφή καί 
ή Χάρις τοϋ Θεού έπλήρουν τήν 'Αλεξάνδρα μας μέ πάσαν δωρεάν ές.έκεί- 
νών αί όποια·. έλκύουσι καί τήν μάλλον αφιλόκαλου ψυχήν. ΊΙ 'Αλεξάνδρα 
έγεινε τό αντικείμενου τής λατρείας όλων. Ό σεπτός αύτής πατήρ εϊς τό όνο
μά της έθυε. Τόσον ήγάπα αύτήν ώστε καί ιδίαν φράσιν είχε δι' αύτήν. τού 
τέ.στι τής/ άπεκάλει «Ήλιου αχτίδα.». Καί ότε άνεχώρει αϋτη διά τούς γά- 
μους της. ο βασιλεύς έλεγεν «έχασα τόν σύντροφόν μ.ου». IIάντυτε δέ είχε ταύ- 
την πλησίον του. Ότε αύτός εΐργάζετο εις τό ιδιαίτερον γραφείου κύτη παρ- 
εκά.Οητο πλησίον του κεντώσα ή μελετώσα.
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Εύθύς έξ άρχήί κατέκτησε καί τάς καρδίας τών Υψηλών αύτής αδελφών, 
ή δέ A. Β. Υ. ό Γεώργιος ήτον ό αίσθηματικώτερος καί ότρυφερότερος προ
στάτης, καί οσάκις ό Ντΐνος έπέπληττεν αύτήν, διότι τφ^κατέστρεφε τούς στρα
τί ώτας, ό Γεώργιος ήπειλει τόν Διάδοχον διά τής πυγμής καί ένήγκαλίζετο τήν 
’Αλεξάνδραν.

Καί οτε ποτέ ή βασιλοπούλα όλισθήσασα έπεσεν έκ τοΰ καναπέ, ό βασιλό- 
παις Γεώργιος ύπολαβών ότι ό Διάδοχος τήν έμάλωσε, δέν χάνει καιρόν μιά 
καί δοό καί εύρίσκεται ένώπιον τοϋ βασιλέως τόν όποιον χαιρετίζει στρατιωτι- 
κώς καί τον παρακαλεϊ νά βάλη αύτόν τον Ντίνον είς τήν ουλακήν διότι πά
λιν έμάλωσε μέ τήν Άλιξ (ούτω τήν (ονόμαζε). Ό βασιλεύς εγέλασεν έπί τού
τω· άλλ' ό Γεώργιος ήννόει νά είσακουσθή καί άποχωρών είπεν :

— Α έτσι Τότε πάω νά τόν άρχίσω στό ξύλο μόνος μου !»
• ·

Η έπίδοσις τής ’Αλεξάνδρας, ώς μαθήτριας ήτο έκτακτος. Ή προσοχή 
αύτής εϊς τά διδασκόμενα μαθήματα ήτο ύπερτέοα παντός επαίνου. ΊΙννόει 
νά πεισθή κατά τήν διδασκαλίαν καί είτα έν τή ιδιαιτέρα μελέτη νά χωνεύση 
τά μαθήματα. Κατά τήν ομολογίαν δέ τών διδασκάλων αύτής τά μαθήματα, 
τά όποια τυχόν έχανε κατά τάςτελετάς, άνεπλήρου κατά τάς λοιπάς ήμέρας' 
Καί ταΰτα ούχί μηχανικώς, άλλά μετά λόγου καί άποδείξεως. Άν δέ το 
πράγμα ύπερέβαινε τάς δυνάμεις αύτής ή δέν εΐχεν ίκανάς αποδείξεις πρόςκα- 
τάληψιν τοΰ μαθήματος, αφελέστατα έφώνει πρός τον διδάσκοντα' «Δέν έπεί- 
σθην έχω άνάγκην πλειόνων αποδείξεων».

Ιϊρόςτόν καθηγητήν αύτής κ. Άργυρόπουλον είπόντα ότι είς βραχύ διά
στημα έμαθε πάσαν τήν Φυσικήν καί άναγκασθέντα νά εϊπη ότι ούδέν είχε 
πλέον νά τή μάθη, αϋτη μελαγχολικώς είπε :

—Μά κύριε καθηγητά,πώς έμαθα φυσικήν, άφοϋ δέν ήμπορώ νάλύσω έκεΐνα 
τά Α-ψ-Β ποΰ είνε εϊς τό περί θερμότητας ;

Ως δέ αρμόζει είς βασιλόπαιδα,ίδιαν κλίσιν εΐχεν εις τήν ιστορίαν καί μά
λιστα τήν 'Ελληνικήν, τήν οποίαν έγίνωσκε μέ πάσαν λεπτομέρειαν. Έν "Υ
δρα πρό τριετίας ήναγκάσθη ό Μ. Δ. ΙΙαϋλος ν' άποκαλέση αύτήν καθηγητήν 
τής. ιστορίας καί ναυτικόν συνάμα, διότι μετά χάριτος πολλής καί άκρι- 
βολογίας ού τής τυχούσης έξιστόρισε τούς ναυτικούς τοΰ έθνους μας άγώνας.

Έν τούτοις τά μαθήματα ήσαν πολλά, διά τοΰτο ή ίδια ποτέ ένώπιον καί 
άλλων αύλικών είπε πρός τόν πατέρα Της :

— Μπαμπά, τά μαθήματα είναι πολλά καί δέν προλαμβάνω νά τά μανθά
νω' όσο νά μάθω τό "έν ξεχνώ τό άλλο».

• ·
♦

Κατά μήνα έλάμβανεν 100 δραχμάς παρά τής μητρός αύτής δι’ έκτακτα 
έξοδα' τά χρήματα δμως έξηντλοΰντο τό πρώτον δεκαπενθήμερον τοΰ μηνός.Τί 
έγίνοντο ούδείς έγνώριζεν.Τί έποίει ή δεξιά χείο τής Αλεξάνδρας ήγνόει ή άρε— 
στερά. Αλλά τό κρυπτόν ή οξυδέρκεια τής- μητρός αύτής έποίησε φανερόν.

ΊΙ κυρία Θεοχάρη έν συνομιλία ποτέ διηγείτο είς αύτήν τήν έσχάτην έν
δειαν ορφανής κόρης. ΊΙ Αλεξάνδρα συνεκινήθη' άλλά χρήματα δέν εΐχεν. Εΐ
χεν όμως βαρύτιμον δακτυλίδιον, τό όποιον έχάρισεν είς αύτήν ή θεία της πρι· 
γκίπισσα τής Ούαλίας. Τοΰτο έδωκεν είς τήν μεγάλην κυρίαν παρακαλέσασα 

αύτήν νά τό πωλήση, τά δέ χρήματα νά δώση εϊς τήν ορφανήν. Καί έπειδή 
ή κυρία θεοχάρη ήρνεϊτο, παρεκάλεσε καί πάλιν αύτήν, κατ' άρχάς μέν 
ίκευτικώς, είτα δέ καί έπιτακτικώς είποΰσα :

— Σάς παρακαλώ, σάς διατάσσω νά τό πάρετε».
Κα! ή κυρία Θεοχάρη λαβοΰσα έπαρουσιάσθη πρό τοΰ βασιλέως καί τω είπε:
— Σάς πωλώ, Μεγαλειότατε, αύτό τό δακτυλίδιον πόσα τό αγοράζετε :» 
Ό βασιλεύς συγκινηθείς καί έννοήσας έν τή διακρινούση αύτόν εύφυία τό

πράγμα.
— 500 δραχμάς άνέκραξεν.
Καί οϋτω τάς πεντακοσίας δραχμάς έλαβεν ή ορφανή καί τό δακτυλίδιον 

μετά μίαν ήμέραν ή βασιλοπούλα μας.

Τά συμπαθή πρός τούς πτωχούς αισθήματα της γνωρίζοντες οί χωρικοί 
τής Δεκελείας, διότι έκεϊ τό πλεϊστον τοϋ βίου διήλθεν ή Αλεξάνδρα, κατέφευ- 
γον είς τήν θαλαμηπόλον αύτής, οσάκις δέν τοϊς ήτο δυνατόν άπ’εύθείας νά 
δηλώσωσι τάς άνάγκας των καί ούτω έτύγχανον τοΰ ποθου'μένου.

ΙΙρό ολίγων έτών ότε έταξείδευε μετάτής βασιλίσσης είς Οδησσόν, ή Α
λεξάνδρα έκάθητο έπί τοϋ καταστρώματος βλέπουσα τόν πηδαλιούχο·/.

-Άχ! άνεφώνησεν, άς ήμουν έγώ εϊς τήν θέσιν του, καί θά γυρίζαμε πά
λιν είς την Ελλάδα. ! • ·

•
Ή ’Αλεξάνδρα ηύχαριστεΐτο μεγάλως διαμένουσα έν Δεκελεία. Καθ' όσον 

έκεϊ ήτο έλευθέρα νά ζή κατά τάς ύπαγορεύσεις τής άθώας καρδίας της Μονοί 
οί διδάσκαλοί της τήν παρηκολούθουν έξ' 'Αθηνών, άλλά τοΰτο δέν τήν δυση- 
ρέστει. Έξ έναντίας ήγάπα τήν σπουδήν ούδέποτε δέ παρημέλει μάθημά τι. 
Ό άρχιμανδρίτης κ. Οϊκονομίδης, έπ! έτη μακρά διατελέσας διδάσκαλός της, 
έλεγεν ότι έφρόντιζε πάντοτε ν' άναπληροϊ τήν ώραν τοΰ μαθήματος, ήν ήνα- 
γκάζετο νά χάση ένεκεν έθνικής έορτής ή άλλης τινός τελετής, είς ήν επρεπε 
νά παρασταθή. Καί δέν περιωρίζετο είς μηχανικήν άπομνηχόνευσιν τών μαθη
μάτων, άλλά συνεζήτει μετά τών διδασκάλων καί πολλάκις προκειμένου περ! 
έπιστημονικοϋ ζητήματος ή θρησκευτικής δοξασίας, ήκούσθη λέγουσα έν τή 
άνυποκρίτω αύτής ειλικρίνεια :

— 'Ομολογώ ότι δέν μέ κατεπείσατε' τά έπιχειρήματά σας δέν μοί φαίνον
ται έπαρκή, μο! χρειάζονται καί άλλα.

♦ *
•

Τό μάθημα έπηκολούθει περίπατος καί παιγνίδι. Ότέ μέν μόνη, ότέ δέ συ- 
νοδευομένη ύπό τών κυριών τήςτιμής, ή '.Αλεξάνδρα περιήρχετο τήν έπαυλιν 
κατά πάσας τάς διευθύνσεις, έρωτώσα τους έργάτας. ους συνήντα καθ' όδον. 
δίδουσα έλεημοσύνην είς πτωχήν γυναίκα ή άνθολογοΰσα. Καί αύτό το έν τή 
έπαύλει ύπάρχον σιδηρουργεϊον έδέχθη ποτέ τήν έπίσκεψίν της. Εΐχεν ιδίως με
γάλην κλίσιν είς τήν ιππασίαν προτιμώσα μεγαλόσωμον θυμοειδή ίππον, έπί 
τοΰ όποιου έςήρχετο συχνάκις είς περίπατον μετά τοΰ .βασιλέως πατρός της η 
συνοδευομένη ύπό τοΰ ύπασπιστοϋ κ. Παπαδιαμαντοπούλου. Ό βασιλεύς φοβού-
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μένος άπευκταίόν τι έκ της απειρίας καί τής τόλμης της, είχε διατάξει νά παρα- 
κουλουθή τήν 'Αλεξάνδραν είς τάς έκδρομάς της είς τών άνδρών τής ύπηρεσίας. 
ίππευς δεδοκιμασμένος. Άλλ’ ή 'Αλεξάνδρα θέλουσα νά έχη πλήρη ελευθερί
αν, κατόρθωσε νά τόν γελά..

— Γύρισε πίσω, κύρ Λεωνίδα, τώ έλεγε, μή κουράζεσαι αδίκως.
Κατά τινα εκδρομήν συνήντησεν ένα τών έν Δεκελεία ύπηρετούντων ύπαλ- 

λήλων. Αίφνης προσποιείται ότι θά κέντησα, τόν ίππον της όπως τόν υπερπή
δηση. Ό δυστυχής τά χάνει, ούχί τόσον έκ τοΰ κινδύνου ον έμελλε νά διατρέξη. 
όσον έκ τής θέας τής βασιλόπαιδος, καί τρέπεται πρός τά πλάγια τήςόδοϋ- έξ 
άλλου ή Αλεξάνδρα δι αποτόμου κινήσεως στρέφει τόν ίππον της, οστις ΐστα- 
ται παρά τό χείλος βαθύτατης χαράδρας. Ό ύπάλληλος τρομάζει διά τήν.βα- 
σιλοπαιδα καί -.ήν ικετεύει ν' άπομακρυνθή, άλλά βλέπων ότι δέν εισακούεται, 
προχωρεί πρός τό μέρος τής όδοϋ καί λέγει πρός τήν Αλεξάνδραν :

— Ιίατήσατέ με λοιπόν, Ύύηλοτάτη, άφοΰ τό θέλετε' έμέ τουλάχιστον κα
νείς δέν θά μέ κλαύση. ενώ άν έπάθαινε τίποτε ή Ί'ύηλότης σας. θά έθρήνει 
όλη ή 'Ελλάς.

— Δι' εμέ;....', καί έφυγε μειδιώσα καί συγχρόνως δακρύουσκ.

Ολοι οί έν τώ άνακτόρω τής Δεκέλείας καί έν τοϊς κτήμασιν ύφ’ οίονδήποτε 
τίτλον δίαμένοντες, άπο τοΰ πρώτου μέχρι τοΰ εσχάτου ήσθάνοντο αληθή λα
τρείαν πρός τήν βασιλοπούλαν. 'Οσάκις έξήρχετο. οί έργάται άφινον τήν σκα
πάνην. διά νά θαυμάσουν τήν βασιλόπαιδα, τοέχουσαν διά μέσου τών δένδρων, 
ή διά ν' ακούσουν τόν μαγευτικόν της γέλωτα. Οί ευζωνοι ίδια τής άνακτοοι- 
κής έν Δεκελεία φρουράς τήν είχον θεοποιήσει, "Οταν ή Αλεξάνδρα διήρχετο 
πετώσα έπί τοΰ σφριγώντος ίππου της, οί ευζωνοι έκρύπτοντο είς τά κλαριά 
διά νά τήν θαυμάσουν έν άνέσει, καί ότε μετ’ ολίγον έκρύπτετο άπό· τών οφθαλ
μών των,-οί αρειμάνιο*,  έκείνοι ορεινοί τήν συνώδευον μέ μίαν ευχήν, έκφράζου- 
σαν όλην τήν προς αύτήν λατρείαν των :

— Νά ζήσης,' νεράιδα μου I Νά ζήσης!
* * <·

•
Ή ’Αλεξάνδρα ήτο άκραιφνεστάτη Έλληνες, τήν δέ άγάπην της πρός τήν 

'Ελλάδα, καί μετά τόν γάμον της έξεδήλωσεν είς πλεϊστας καί πασίγνωστους 
περιστάσεις. Αλλά τό αίσθημα τοϋτο τής Αλεξάνδρας χαρακτηρίζει τό εξής.

Ότε ήλθεν ή Αλεξάνδρα έκ Ρωσσίας είς Αθήνας, έν έτος σχεδόν μετά τόν 
γάμον της, ήτο ολίγον άσθενής, τό δέ πρόσωπόν της δέν είχε τήν. δρόσον, μ.έ 
τήν όποιαν εϊχομεν συνειθίσει νά τήν’-βλέπωμεν.

. Κυρία τής άνωτάτης τάξεως, ήν ή βασιλόπαις έτίμα διά τής φιλίας της, 
είπε προς αυτήν, ότε κατά πρώτον συνηντήθησαν:

— 'Γψηλοτάτη, αδυνατήσατε· φαίνεται ό,τι δέν εΐσθε καλά καί δέν πρέπει 
ν’ άμελήτε τήν’ύγείανσάς" έάν.έκάμνετε λουτρά, ϊσως θά σας ώφέλουν.

— Δέν έχω τίποτε, είπεν ή 'Αλεξάνδρα, ήμην ολίγον άσθενής, άλλά τούς · 
είπον, ότι «διάνάγείνω καλα. πρέπει νά έλθω στήν Ελλάδα μ.ου». Τώρα ποϋ 
ήλθα νά δήτε πώς θά κοκκινίσω πάλιν .εις ολίγον καιρόν.

'Ιδού τί έχάσαμεν οί Έλληνες ! , .
• (Έκ τοΰ Ημερολογίου τής Άλεξίνδρα?)

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

"Q I δότι, δότι 'ς τ ορφανό, ποϋστίκιι δακρυσμίνο. 
'Σ τήν πιϊνα, ’ςτήνόρφάν'α του παρήγοροι φανήτι.

Προζά.ί.Ιιι ή .τρωτοχ·ρο»·»« μέ γ/.έ’α καί μέ χάρι. 
Παντού τραγούδια καί χοροί, παντού χάραϊς.παιγνίδια. 
Καθΐνα β.Ιίπιις νά κράτη τό χίρι μι καμάρι, 
Τά δώρα rijc πρωτοχρον’ΐίς καί χί-Ι’α δνό στο.1 ίδια.

Παντον χαρά ΛτιΛιΐωτη Μ' άπ τή χαρά ϊκιίνη. 
Πόσοι δίν μίνουν μακριά πτωχοί, δυστυχισμένοι; 
Πόσων τό μάτι δάκρυα τέτοια στιγμή δ/.ν χΰνιι;

-Πόσοι δίν γΙΛίπονντή γ’ορτή, γυμνοί-καί πιινασμϊνοι :

Μισ ςτή χαρά της ίορτης παιδιά ΐνθυμηθητι 
"Οτι ύπάρχιι ορφανό, ποΰ τή στιγμή ϊκιίνη 
Καί τό jt-ωμε, ώ, ναι, κι' αύτό ακόμη τό στιριΐται. 
Καί πιινασμϊνο 'ςτή γω>2« ζήτιϊ’ϊ.Ιιημοσύνη.

'Στό Εναγγί.Ιιον παιδιά θά tSpm γραμμένο : 
«Ό,? ιΐς πτωχούςχαρίζιτι,’ςτόν Πλάστην τό δωριϊτι /»

Ν i-Cos
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ΠΑΡΕΛΘΟΝ και ΜΕΛΛΟΝ
Διά τών άνά χεϊρας τευχών συμπληροΰται ό Γ' τόμ.ος τού Παιό. Ifefiodtxov.

Ή ΔιεύΘυνσις αύτοΰ έχει τό θάρρος νά διακήρυξα, οτι έξεπλήρωσε τάς πρός 
τούς, μικρούς φίλους της υποσχέσεις της κα! ότι δικαιούται άπομένως μετά παρ
ρησίας νά ζητήση και αύθυς τήν συνδρομήν αύτών καί διά τό νέον έτος 189'2.

Κατά τό διαρρεΰσαν έτος ή ΔιεύΘυνσις τοϋ Περιοδικού ούδέ κόπων ούδέ 
δαπανών έφείσθη ϊνα άναγάγη τό έργον της εϊς τήν ποέπουσαν περιωπήν, έρ- 
γασθεϊσα δέ μετά μεγάλης δραστηριότατος καί προθυμίας, έπήνεγκε πάσας 
έκείνας τάς τροποποιήσεις καί βελτιώσεις, άς λήγοντος τοΰ Β' έτους ύπεσχέθη 
δημοσία τοίς φίλοις συνδρομηταϊς. Δι ο και ή μεταβολή τοΰ σχήματος διά τήν 
ευπροσωποτέραν παοάστασιν κριθεϊσα αναγκαία έγένετο καί ή βελτίωσις της 
ύλης κατωρθώθη τή εύγενεϊ συνεργασία τών φίλων συνεργατών πρός ούς ή Διεύ- 
θυνσις εκφράζει σήμερον καί δημοσία τά θερμά εύχαριστήριά της.

Παν ο,τι έθεώρησεν άναγκαϊον διά. τήν πρόοδον τών μικρών φίλων της 
προθύμως άπεταμίευσεν ή ΔιεύΘυνσις έν τώ «Παιδικω Περιοδικώ», οπεο περι- 
λαμ.βάνον τακτικώς διαλόγους, μύθους. παραμύθια, πραγματογνωσίαν, ποικίλα 
τερπνά, υγιεινά παραγγέλματα, πνευματικά; ασκήσεις, ποιήματα καί διηγή
ματα έςεγείροντα τά. αισθήματα φιλοστοργίας, φιλοπατρίας, αγάπης, έλεημο- 
σύντ.ς, αύταπαρνήσεως κτλ. τών μικρών αναγνωστών της, κατέστη απαραί
τητος οδηγός, διδάσκαλος κα! σύντροφος τής Έλληνίδος νεότητος.

Γήν εργασίαν ταύτην τοΰ «Παιδικού Περιοδικού» καί τήν πρός τό έθνος 
προσφερομένην δι αύτοΰ ύπηρεσίαν δεν ηογησε νά έκτιμήστ, καί τό Σεβαστόν 
Ί'πουργεΐον τής Παιδείας, όπερ δι’ εγκυκλίου του, τρίτης ταύτης άπό τής έκ- 
δόσεως τού περιοδικού, πρός τούς σχολάρχας. ελληνοδιδασκάλους κα: δημοδι
δασκάλους τοΰ Κράτους συνέστησε τό «Παιδικόν Περιοδικόν» «ώς συντελε- 
«στικον τά. μάλιστα εις τήν μεταδοσιν παντοίων ύγιών γνώσεων».

Ηδη άρχομένου τοΰ 4ου τής έκδόσεώς του έτους, ή ΔιεύΘυνσις ποϋ «Παιδι
κού Περιοδικού» ούδένα αισθάνεται ενδοιασμόν νά ζητήσγ, καί αύθις ύποστή- 
ριζιν έκ μέρους τών γονέων τής μαθητιώσης νεότητος, καί τών διδασκάλων 
αύτής, οίτινες κατά την ίδιαν πολλών έξ αύτών ομολογίαν,έν τφ «Παιδικω Πε- 
ριοδικώ», εύρον αληθή συνάδελφον καί σύντροφον έν τώ κοπιώδει, άλλ'εύγενεϊ 
έ’ργω. Υπόσχεται δέ τήν αύτήν προσοχήν καί εκλογήν περί τήν ύλην καί πά
σαν δυνατήν βελτίωσιν εις τήν έκτύπωσιν τοΰ φύλλου, όπερ εφεξής έκδιδόμε- 
νον εις τό τέλος έκαστου μηνος, Θά δύνηται ούτω νά. περιλαμβάνη πάντα 
τά άξια λόγου γεγονότα τά. διαδραματιζόμενα έν ταΐς ήμέραις έκαστου μηνός, 
κατάλληλα δέ ν' άπασχολήσωσι τήν προσοχήν καί μελέτην τών μικρών τοΰ πε
ριοδικού φίλων.

Τέλος ή ΔιεύΘυνσις τοΰ «Παιδικού Περιοδικού» έπαναλαμβάνουσα καί αύ
Θις πρός τούς φίλους συνδρομητής, οτι παρ’αύτών καί μόνων αναμένει ύποστή- 
ριξιν εις τό έργο*  αύτής, όπερ χάριν αύτών άνέλαβε, παρακαλεί τούτους, ού 
μόνον νά σπεύσωσιν εις έκπλήρωσιν άπαραβάτου όρου, ήτοι τής προπληρωμής 
της εαυτών συνδρομής, άλλά καί νά έργασθώσι πρός έγγραφή·*  νέων συνδρομη
τών έν ταΐς συναποστελλομέναις άγγελίαις, παρέχοντες ούτω τή Διευθύνσει τά 
μέσα, δι ών Θά. δυνηθή να έπιφέρη ριζικωτέρας βελτιώσεις και μεταρρυθμίσεις 
έν τώ «Παιδικω Περιοδικώ».

ΑΓΑΠΑΤΕ ΤΗΝ ΟΡΦΑΝΙΑ
X! μάνα, ψωμί '. . · Μάνα πεινάμε! Μήτερουλα μου 
ξεπαγιάσαμε απ' τήν πείνα καί το κρυοί... ελεγον 
τρία πτωχά καί ρακένδυτα παιδία περικυκλοΰντα 
τήν δυστυχή μητέρα των. , _

__ Μά παιδιά μου τί νά σάς δώσω ; τι να σας 
κάμω ; τί έχω 'καί δέν σάς τό δίδω ; Θεέ μου 
Θεέ μου I βοήθησόν μας σ' αύτήν μας την ορφανία 
σ’αύτήν μας τ-ήν δυστυχία. > ,

Άπήντα ή ταλαίπωρος μήτηρ γονυπετής κλαν 
ουσα πρό τής είκόνος τής Παντομητορος, περι- 
κυκλουμένη έκ τών τριών τέκνων της. _

— "Αχ ! μητεροΰλα μου Θά ςεπαγιασωμε απο- 
ύε! . . · Μάνα πεινάμε ! . .κρυώνουμε’ άκοΰς μανα ' 
λίγη φωτιά νά ζεσταθούμε λίγο ψωμάκι να φάμε ■ 
Έπανελάμβανον τά ώχρά έκ τής πείνης δυστυχή 

έκείνα γυμνά καί όοφανά ! . · . ■ .
Τήν ανωτέρω φρικώδη συνδιάλεξιν ήκουσα διερχομενος τυχαιως εκ .ενός 

απόκεντρου οδού, γινομένην έντός σαθρού καί πενιχρού ο.κισκου .

Ήτο Δεκέμβριος. Ό καιρός πρό ήμερων είχεν μετατραπή έπί το ΨυΖΡ°«- 
ρον ό δέ βορράς μανιωδώς άπό καιρού εις καιρόν εσυριζεν φερων 
έντός τής πολεως λεπτάς νιφάδας χιόνος. Τα περις ορη είχον π 
τής προτεραίας λευκόν μανδύαν έκ χιόνος’ περί την εσπεραν ηρχισε να 

r · ■ ' ' -Ρλ-ωο Διαβάται πολλοί ολίγοι διεσχιζον τας οδούςτοιαυτη και εντός της πθΛ=ως.
καί αύτοί κουκουλωμένοι διά βαρέων ενδυμάτων. λειμών βαρύς, κρύο τρο

διάλογον μεταξύ τής δυστυχούς μητρος και 
τών τέκνων ίης έΧμάτησα άποτόμως διακόψας τόν τα^ν 
έκ περιέργειας καί οίκτου κινούμενος, έπιθυμών να ιδω οποίον .έλος εμελλε 

t/;· Έπλησίασα ϊνα ϊδω έκ τοΰ σύνεγγυς καί ακούσω, καί τούτο τό όρ

θωσα διότι τα παράθυρα τοΰ σαθρού τούτου οικισκου ε 
καί φέροντα εις τά εξώφυλλα μεγάλας σχιμαδας μοί ε,.ετρεψαν να επ. χ 

έζήτουν.
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Παραπηρών τις τό εσωτερικόν τοϋ οίκου τούτου ήδύνατο άμέσως ν’ άπο- 
φανθή περί’τής καταστάσεως τών ένοικούντων. "Ολη ή οικία των ήτο αύτό τό 
πενιχρόν δωμάτιον. Έκεϊ που εϊς μίαν γωνίαν διέκρινον σαθράν κλίνην μετά 
πεπαλαιωμένων σκεπασμάτων άνευ σινδξνων, δύο καθέκλας άχρίστους πλέον έκ 
τής.πολυκαιρίας και τεθραυσμένας σχεδόν, μίαν τράπεζαν έν ύδροδοχεϊον καί τινα 
άλλα άπλά πενιχρά αναγκαία οικογενειακά σκεύη, άτινα άπετέλουν όλα τά έπι
πλα τοΰ οίκίσκου τούτου’. Ωχρά κανδύλα έκαιε πρό τής εΐκόνος τήςΙ Ιαντομ.ήτορος 
άνηρτημένης εϊς μίαν γωνίαν τοΰ δωματίου κάτωθεν τής όποιας διέκρινον τά 
άτυχή ταΰτα πλάσματα άποτείνοντα δεήσεις πρός τήν Παντομ.ήτορα ζητοΰντα 
έν τή απελπισία των παρ’αύτής άρτον διά νά κορέσουν τήν πείναν των καί φω
τιά διά νά ζεσταθούν ! 1 !

Φρίκη τή άληθεία μέ κατέλαβεν έπί τή οψει τών ορφανών τούτων ! έπί τω 
άκούσματι τών τρομερών λέξεων τάς όποιας έξεστόμιζον.

— Μάνα ψωμί! . . . Μάνα κρυώνουμε ! . . . Μάνα πεινάμε επαναλαμβά
νουν τά μαυροφορεμένα παιδιά της τά μέ ράκη καλύπτοντα τά τρέμοντα μέλη 
των ώχρά έκ τής πείνης καταβεβλημένα έκ τών βασάνων τρέμ,οντα έκ τοΰ 
ψύχους.

— Μάνα ψωμί... έπαναλαμβάνουν καί τά τρία έν φρικώδει συμ,φωνία ! Βα
ρύς άναστεναγμ.ός έξεπέμ.πετο εϊς άπάντησιν τών τέκνων της καί τά δάκρυα 
έτρεχον έκ τών οφθαλμών τής φιλόστοργου μητρός.

— Θεέ μου βοήθα μας σ’ αύτήν τήν όρφάνια σ’ αύτήν τήν δυστυχία μας !
•

• *
Κρύο καί πείνα', δύο κακά ανυπόφορα! όχι τόσον τό πρώτον όσον τό 

δεύτερον. Καρδία άνθρώπου ή πλέον σκληρά άδύνατον νά μή συγκινηθή έκ τής 
εΐκόνος ταύτης. Έστην έπί ώραν πολλήν άψηφών, μ.ή αισθανόμενος σχεδόν τό 
τρομερό κρΰο έξωθεν τοΰ οίκίσκου τούτου πλησίον τοΰ παραθύρου. Άντελή- 
φθην, έσπούδασα, έβεβαιώθην, είδον ίδίοις ομμασι τήν ένσάρκωσιν τής 
δυστυχίας ! ! !

• ·
Έφερον μεθ’εαυτού αρκετόν χρηματικόν ποσόν, συμποσούμενον είς 100 

δραχμάς, τό όποιον ήμην επιφορτισμένος νά παραδώσω εϊς τινα κύριον 
έκ μέρους τοΰ πατρός μ.ου. Είς τον οίνον δέ τοΰ κυρίου τούτου διηύθυνον τό 
βήμά μου. Επί τώ άκούσματι τών σπαρακτικών εκείνων λέξεων, έπ! τή οψει 
τής αληθούς δυστυχίας, έσκέφθην πρός στιγμήν νά είσέλθω έντός τοΰ οϊκου 
καί νά παραδώσω τό χρηματοφυλάκιόν μου είς πήν δυστυχή μητέρα '. άλλά... 
έσυλλογίσθην ότι έδιδον ξένα χρήματα ! Χρήματα μ.ή άνήκοντα είς έμέ, μή 
όντα κτήμα μου. £2 πόσον ίπεθύμουν εκείνην τήν στιγμ.ήν νά ήσαν ταΰτα 
•δικά μ.ου ! Θά τά έδιδον εϊς τά ορφανά, ταΰτα θά ήγόραζον άρτον, θά είχον 
φωτιά δέν θα έπείνων πλέον, δέν θά έκρύωνον, δέν θά έκλαιον, δέν θά ήσαν 
δυστυχή έπί τινα καιρόν .. Γή άληθεία όποια δυστυχία! ΕστεροΟντο τέσσαρα 
πλάσματα καί αύτοΰ τοΰ έπιουσίου ! Δέν είχον όλίγην φωτιάν νά ζεσταθούν, νά 
ζεστάνουν τά παγωμένα μέλη των, δέν είχον νά άγοράσουν όλίγον άρτον νά κο
ρέσουν τήν πεινάν των ! Ένώ άλλοι θά τρώγουν δίπλα φαγητά, ένώ άλλοι θά 
ζεσταίνονται μέ διπλήν θερμάστραν, θά γλεντούν, θά διασκεδάζουν δαπανώντες 
χρήματα άσκόπως ! Έσκέφθην πρός στιγμήν ήκουσα καί πάλιν τάς φρικώδεις 

φράσεις έπαναλαμβανομένας παρά τών δυστυχών ορφανών πρός τήν μη

τέρα των ...
- Μάνα ψωμ.ί ! . . Πεινάμε . . . Κρυώνουμε . . . Μανοΰλα μου θά μάς 

άφήσ-η,ς νά πεθάνωμεν άπό τό κρΰο καί τήν πείνα : . . .
£2 είπον πή άληθεία ! Κακή όρφάνια, κακότυχα παιδιά. Δυστυχισμένη 

μάνα! Τά μάτια μ.ου έγέμισαν άπό δάκρυα’ ή καρδία μου επέβαλε πήν θέ- 

λησίν της !
— Νά, είπον, εισερχόμενος, παύσατε πλέον πρός στιγμήν. Εχετε φωτιά, 

νά. ζεσταθήτε έχετε ψωμάκι νά φάγητε...
• ·• ·

Ένεχείρησα τό βαλάντιόν μου εις τήν δυστυχή μητέρα καί αύτή καθώς κα! 
τά τέκνα της μόλις ήδυνήθησαν νά άρθρώσωσι λέξεις τινάς έκ τής χαράς, 
αίτινες μένουσι είσέτι έναυλοι είς τά ώτα μ.ου !

— Εύχαριστώ κύριε. Ό Θεός... καί δέν έπρόφθασεν ή δυστυχής νά τε
λειώσει διότι'λυγμοί τήν κατέλαβον.

— Ό Θεός μέ άπέστειλεν συνεπλήρωσα έγώ ! Εύλογείτε τόν Θεόν είπον 

καί έφυγα δακρύων.

Μετά, μίαν ώραν ό έξής διάλογος ήκούετο είς τόν οίκον μου.
— Εύγε Άρίσταρχε ! Καλά έκαμες καί διέθεσας διά μίαν τοιαύτην πράξιν 

τά χρήματα μοί έλεγεν ό παπήρ μ.ου. Σοΰ δίδω περιπλέον έκτος τών επαίνων 
μου άλλας 100 δραχμάς διά τήν εύγενή σου πράξιν καί πιστεύω ότι καί 
αύτάς θά διάθεσης είς παρομοίους εύεργετικούς σκοπούς. Μή λησμονής δέ 
ποτέ παιδί μου σύ καί όλο·, μας ότι πρέπει ν’ άγαπώμεν τήν όοφάνία καί νά 
βοηθώμεν τήν δυστυχίαν πάντοτε, πάντοτε !

Γ. (ΕύΟύβουλος)

Χ,ΡΙΧΤΟνΓΕΛίΛίΛ.
ι’Αρχή καί δόξα τοΰ Χριστού καί ’ς πήν πομπή τοΰ Γιούδα 

τώρα τά όρη χαίρονται καί οί δαίμονες χλιβόνται 
καί οί άγγελοι παρακαλοΰν 'που ό Χριστός γεννιέται 
γεννιέται κι'άναθρέφεται δευτέρα βασιλεύει’ 
πρώτα νά πιάσγ, τόν Άδάμ καί δεύτερα πήν Εύα, 

καί τρίτον τόν παράδεισο μ.έ τά μ.υριστικά του.
καθόνται οί δόλιοι οί φτωχοί 'ςτόν’ήλιο 'ςτό φεγγάρι, 
κάθονται καί οί άλεήμονο·. 'ςτήν πίσσα 'ςτό κατράμι, 
κεριά κρατούνε οί φτωχοί λαμπάδες άναμμέναις’ 
κρατούνε καί οί άλεήμονοι σακκούλαις βουλομ.έναις.

— «ΙΙάρτ-, φτωχοί, τά γρόσια μας πάρτε καί τά φλωριά μας-» 
—«Έδώ φλωριά καί δέν περνούν τά γρόσια δέν τρώγονται.» 
—«παρά λιβάνι καί κερί καί καθαρά ψυχούλα.»

ΕΰπραξΙα μοναχή.



16 ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 336

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
TQN ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Δ1ΙΙΓ1ΙΜΑΤΩΝ, IIOJIIMATU.N ΚΑΙ ΜΥΘΩΝ

Μέλισσα sal σφήκα
Ή μελίσσα και ή σφήκα ήσ«ν άδερφά- 

6ες 'γκαρδιακαΐς καί δμοιαις 'ς τά πάντα. 
Όταν άρρώσττ.σε κάποτ’ ή ιαάνα τους βα
ριά, τής έπροσζάλεσε να 'πάνε να τήν 
ΐδοΰνϊ καί νά τή; 'πάνε χαί τίποτα για
τρικά. Ή δόλια μέλισσα έτρεξεν αμέσως 
μέ προθυμία κ’ έπήγε καί τήν έπεριποιή- 
Οη μέ τδ παραπάνω καί τήν ευχαρίστησε. 
Ή δέ σφήκα ηΰρε χίλιαις πρόφσσαις καί 
αϊτίαΐν, τάχα πώς δέν έμπόρειγε κ εκείνη 
δέν άδειαζε κι’ άλλα χίλια δύο ψέμματα, 
καί οδτβ έπήγε διόλου ούτε γιά τά ’μάτια 
τοϋ κόσμου ποΰ λένε, νά ίδή τήν κατα- 
καυμένη μάννα, οπ’ έδερνδτανε μέ τδ 
Χάρο. Κράζει πάλαι τή μέλισσα ή μάννα 
της, 'σάν έκόντευε νά ’πεθάνη καί τήν 
ευχήθηκε μέ οϋλη της τήν καρδιά. Νά 
’ναι γλυκχασμένη ’ς οϋλη της τή ζωή' 
καί γι' αύτδ ή μέλισσα μαζώνει καί 
’φτιάνει τδ μέλι, καί θρέφεται μέ τοϋτο. 
Τή δέ σφήκα τήν έκαταράθηκε ξεσκού
φωτη, νά 'ναι πάντοτε πικραμένη πεινα- 
σμένη κι’άγλύκ!αστη, καί χαίρι καί προ
κοπή νά μήν ϊδή ποτέ της. Καί γιά 
τοϋτο ή σφήκες οδτε μέλι κάνουν ’σάν 
τής μέλισσαις, οδτε στασ’δ πουθενά έχουν.

Ή (ϊ·χη των γονιών ffr/ieJlnivil,
Και ή χατάρα (ιρριζώντι.

•
• ♦ 

’Αμπελουργός καί άλποΰ
Έκρυθεν ένας 'ς τδ αμπέλι του πα

γίδα γιά νά πιάση τ’ αγρίμια ’ποϋ τοϋ 
έτρωγαν τά σταφύλια. Έκεί έπέρασε μι’ 
άλποϋ καί τδν ίρώτησε τί κάνει εκεϊ ; 
«Χώνω έναν πεθαμμένο» είπε ο αμπε
λουργός. « Καί γιατί δέν κλαϊνε ; » τοϋ 
λε’ή άλποΰ. «Αδριο θά κλαϊνε» τής 
ειπ’ εκείνος. Τή νύχτα έπήγε ή άλποΰ 
νά φάη σταφύλια ’ς τ’ αμπέλι, καί καθώς 
έπάτησ’άπάνω 'ς τήν παγίδα έπιάστη, 
κι’άρχισε νά κλαίη. Πάει κι'δ αμπε

λουργός τήν αυγή νά ΐδή τήν παγίδα, 
βλέπει τήν κυρά Μάρω κ’ έκλαιγε καί 
έδγανε μαΰρα δάκρυα. «Δέ σοΰ είπα ’γώ, 
τής λέει, αύριο θά κλαϊνε ; »

Πολλάκις οί άνθρωπο: ϊστ-νται έν 
αγνοία προ τοϋ κινδύνου, είς τον όποιον 
μετ’ ολίγον έμπίπτουσιν.

» ·
Ό "Αθηναίος ποιμήν

ΓΙοιμήν τις Αθηναίος νοήμων καί 
συνετός, έχων τδ αύτοΰ ποίμνιον εκτεθει
μένου που καί βοσκόμενον, έφύλαττεν 
επισκοπών αύτό. Διερχόμενος δ’ έκεϊθεν 
οδοιπόρος νοήμων φαίνεται καί αΰτδς καί 
ϊδών τόν ποιμένα μετά τοΰ ποιμνίου του 
ήρώτησεν αύτόν γριφωδώς καί συντόμως 
ώδέ πως :

— Άπδ ποΰ, καί ποΰ, καί πώς καί 
πόσα ;

Ό δέ ποιμήν άπεκρίνατο ώς Αθη
ναίος.

— Άπ’ Αθήνας (έρχομαι), είς λει- 
δάδι (πορεύομαι), Θεόδωρος (ονομάζομαι) 
καί πεντακόσια (πρόβατα έχω).

Λαϊκόν γλωαικόν γύμνασμα
— Θειά βορδοΰ, θειά βορδοΰ 
Θειά ζαμπικοφουκαροΰ
Που ν' δ μπάρμπας μ’ ό βορδάς
Ό ζαμπικοφουκαράς
— Γυιέ μ' δ μπάρμπας σ’ ό βορδάς
Ό ζαμπικοφουκαράς
Πήρε τδ βορδοτσέκουρο
Καί πάει 'ς τδ βορδόλογγο
Νά κόψη βορδοπάλουκα
Νά φράξη τον βορδόκηπο
Μή ’μπουν τά βορδοπρόδατα,
Μή ’μποΰν τά βορδογέλαδα
Καί φαν τά βορδολάχανα.

Έκ τής ϋτρισνναγωγηι; τοΰ κ. Παπα- 
ζαφειροπούλου).

Λιηγήματα στ.ΙΙι;
’Αξιομίμητου παράδειγμα..................... 23;
'Αγαπάτε τήν όρφανια............................. 349
'Αλεξάνδραμας ή).................................... 340

Βραδύπ.·, τον (τό)..................................... 212

Γιατ. μου, πήρες τή μανοΰ-

:ω/ών.............................. 226
..................................... 235

εια....................................... 331

.................................................... 251
αξιωματικός.............................. 270

τό) εί; διάφορα έθνη................. 242
ιος (ό) τής Ψιψίνας....................... 284

στορία ενός άκονιστοϋ.......................... 281

Καλλικάντζαροι καί Βρυκόλακες... . 202
Κατακτήσεις μου 1 (αί)............................ 232
Κακό παιγνίδι.............................................. 265

Λαϊκά μαθήματα....................................... 247
Λαϊκόν μυθολόγημα................................ 274
Λέων και ςυλευτής................................... 330

Μάγος (δ)Ίάκωβς'...................................... 216
Μελέτη τό παν............  ........................... 227
Μ'.κοός φιλάνθρωπος....,........................ 260
Μικοά (ή) Αίγλη......................................... 275
Μικρόν .Μάθημα........................................... 296

Ναυάγιον (έν)................. ........................... 3 49

'Ορφανό (τό) της Κρήτης......... 203,
228,213, 244, 261

'Ολίγα έκ τοΰ βίου τής 'Αλεξάνδρας

ΙΙριγκίπισσχ ή Σοφία....·................. 258
Πέτρινο ‘τό αύγό....................................... 259
Προγνωστικά τοΰ Καιρού....................... 291
Πρόοδοι νέων χρόνων................................ 310
Πανουργία Ποντικών................................ 332
Προφυλάξεις έκ κεραυνού....................... 358

Στοιχειώδεις γνώσεις αστρονομίας.... 278
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