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Μάιος
Ε·.ί τον μήνα τούτον εδοθη τό ονομα πρός τιμήν τη; Maiac ττιζ μητρός 

τοϋ Ερμου. Συνέβαινεν, ώ; παρατηροϋμεν καί έν τή άρχαιότητι, έν τή ονο
μασία τών μηνών, ο.τ’, καί παρ: ήμϊν σήμερον έν τώ καώ. Όπως δηλ. ό λαός 
ονομάζει 'Λγιυόημητρίτητ τόν Οκτώβριον, διότι είς αυτόν πανηγυρίζεται ή 
μνήμη τοϋ Αγιου Δημητρίου. οΰτω και οί Ρωμαίοι άπεκάλουν διαφόρους μήνα; 
αυτών μέ ϋνόμχτχ Οιών r, ενδόξων βασιλέων των πρός τιμήν αύτών. Ί'ό7 
Μάϊον οϊ αρχαίοι πζρίστανον ώ; άνδρζ μέσης ηλικίας, ένδεδυμένον φόρεμα 
πλατύ, φέροντα κάλαθον άνθεων προς τήν ρίνα καί είς τούς πόδας παγώνιον, 
θελοντες διά τούτου να δείξωσι το ανθηρόν καί εύώδες τής φύσει»; κατά τόν 

μήνα τούτον. Ο Μάιος κατ -άρχάς ήτον ό τρίτος μήν τοϋ έτους, κατόπιν 
όμως μετετέθη είς τήν πέμπτην τάξιν. ώς πέμπτος μήν τοϋ ενιαυτού.

Η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΣΟΦΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ

Γεγονος χαρμόσυνον 'άγγέλλομεν τοΐς άναγνώσταις ήμών λαβόν χώραν έσχά- 
τω:. τήν ?Οήν Απριλίου, κατά το Μέγα Σάββατον. καί προοιωνιζόμενου ευτυχή 
καί εύλογημένην υπό τοϋ Θεού τήν μέλλουσαν τοϋ Έλλ.ηνικοϋ Εθνους στα
διοδρομίαν. ώς θεμελιωθέν έπί βάσεω; άρραγοϋς καί άσαλεύτου> τής Αγίας 
ήμών Πίστιω·:. τή; Ορθοδόξου, τοϋ Σωτήροςκάί Κυρίου ήμών 'Ιησού Χριστού.

11 ’Εκκλησία ήμών. ώς άλλη φιλόστοργος μήτηρ. ύπεδεχθη έν άνοικταί; 
ταίς άγκάλαι; τήν είς τήν 'Ορθόδοξον ήμών ΙΙίστιν έκ τής τών Διαμαρτυρο- 
μενών προσερχομένην σύζυγον τοϋ σεπτού ήμών Διαδόχου Κωνσταντίνου, 
τήν Σοφίαν, και ηύλόγησεν αυτήν και ήγίασε διά Χρίσματος Αγίου !

Εύχηθώμεν έκ βάθους ψυχή; είς τόν Γψιστον Θεόν, ϊνα τό νικητήριου τοϋτο 
γεγουός τής Ορθοδόξου ήμών ΙΙ-ίστεως, ήτις προελείανεν ήμϊν τήν οδόν τής 
Ελευθερίας, καί ύπεδειξεν αείποτε και τήν όδον τής Ουρανίας Βασιλεία; και της 

ήμών Σωτηρίας, εύχηθώμεν. ϊνα αποβή οιωνός αρισχος ύπεμφαίνων ήμϊν τα- 
χείαν και τήν μέλλουσαν Ανάστασιν τής Μεγάλης ήμών Πατρίδος, τήν τελείαν 
έκ τοϋ βαρβαρικοϋ ζυγού Ελευθέρωσιν τών ύπόδούλων έτι Χωρών τοϋ Ελ
ληνικού Εθνους '.

ΤΟ ΙΙΚΤΙΜΛ'Ο ΛΙΤΟ

Πέτρος, δεν είμπορεΐτε νά φα-.τασθήτε. πώς έπε- 
ιίμενε νά έλθη τό Πάσχα ! . .

Πολλά τόν έκαμαν να περιμένγ τήν μεγζλην 
αυτήν έοετάν, αλλ εν έκ τούτων ήτο καί τό 
έξης:

ΙΙρό πολλών ήμερων είχε θεσει ■·.: ένεργειαν 
ολας τάς διανοητικής του δυνάμει; καί τήν μι- 
κράν του ικανότητα, διάνά εύρη τρόπον, ώστε 
όταν έλθη το Πάσχα; ότε τα παιδιά ολα τής 
γειτονιάς ή οί φίλοι του και οί συμμαθηται του 
θά trroi’yfplfovr τχ κόκκινα αυγά, νζ μή 
■ •μπορούν νά. σπάσουν το ίδικον του το αυγό! . . 
Και άκόν.η περισσότερον να σπζση αϋτος. αν 
ηνε δυνατόν, όλα τά. λαμπριάτικα αύγά τών φί
λων του και να τά απόκτηση ζύτο; ολα ! !

— Άχ .' τί πλεονεξία ! . .
Νζ ! διά τοϋτο έπερίμενε νά έλθη μία ώρα.ταχύτερα ή Ααμπρή !
— Λοιπόν τί έσκέφθη : τί έκαμε ;
"Νά σπάσγ. έν αύγόκάτω κάτω και είς την κορυφήν νά τώ θέση άπό μέσα 

ζνζλελυμένο κηρί, διά νά γίνη τό αυγό δυνατό ...»
Αυτή ήτον ή πρώτη ιδέα.
Έδοκίμασε έν. δύο. τρία αύγά. άλλ' έφαίνετο όπισθεν εύκολα ή πονηριά '. 

Κζί δέν έπρεπε νά τό έννοήση κάνεις ! Δέν θά έκαμνε τίποτε, άν τόν έπιαναν 
ψεύτη !

Διά τοϋτο ήτο πεπεισμένος, και άπο τοϋτο έπρεπε νά προφυλ'αχθή.
Κατόπιν έκαμε καί άλλα; δόκιμά;· καλλίτερα όμως έπινόησις τώ έφανη 

έκείνη, τήν όποιαν πέρυσιν είδεν ότι είχεν εφαρμόσει και πραγματοποιήσει είς 
συμμαθητή; του πονηρός κζί άτακτος κζί αμελής.

"Νζ εύρη μίαν πέτραν μαλζκήν, νά τήν ξυση καλά και προσεκτικά, 
νά την σ/ηυ. κτίση. οπω: το αύ··ό. στοο—·υλήν. νά τήν βάύη έπειτα κρυφά με 
τά άλλα ζυγά, τά όποια θα βάψη ή μαμά του εί; το σπήτι και ...» τα. λοιπά 
ένοοϋντζι!

Είς το έργου λοιπον !'
Δεν έδυσκολεύθη πολύ εύρε μιαν καλήν πέτραν, υποκίτρινη·/. με τήν ο

ποίαν στρωννουν της ταράτσα·.;, άπο πουρί, καί τήν έσχηματισεν ό ίδιος 'σαν 
αύγό ! . .

Γήν Μεγζλην Πέμπτην ή μαμζ του ήτοίμαζε 'ς τό σπήτι τήν βζφήν διά 
τά αυγά, και τήν ώραν ποϋ έβρζζον αύτά και έκοκκίνιζζν ώραίζ, ρίπτει και 
αυτός το πέτρινο αύγό ·ί; τήν χύτραν, διά νζ κΟκκινίση και αυτό !

Α λ λ ζ. '. . . ή μαμζ του κατεστρεψεν όλα του τζ σχέδια ! .
Μονοί σα; θα κρίνητε. αν τώ έπρεπεν χύτη ή τιμωρία.
Οταν έφθασεν ή στιγμή να έκβάλη τά αύγά άπο τήν βζφήν. παρετή- 

ρησεν οτι είχον σπάσει μέσα εί; τήν χύτραν πέντε αύγα !
I α εσπζσεν ό Πέτρο: υ.ε το πετεινό ζϋ-ο !
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II μαμά. του τό έξέβαλε ζαί τοΰτο άπό τήν βαφήν, κόκκινο-κόκκινο σάν 
τήν φωτιά ! Άλλά δέν τό άφήζε νά ζήση ούδέ μίαν στιγμήν. Τό έρριψε μέ 
ορμήν κάτω είς τήν πέτρινην αύλήν ζαί έγινε χίλια κομμάτια ! . .

Ό ΙΙέτρος έρρηξε κραυγήν πλήρη πόνου διά τό ζαταζαϋμένο τό πέτρινο 
αύγό, τό όποϊον τόν έτρεφε μέ τόσας έλπίδας έπί άρκετάς ήμέρας !

Ήλθε ’ςτή μαμά του μέ δάκρυα πολλά καί τήν ήρώτησε τί τής έκαμε 
τό αύγό καί τό έσπασε χίλιδι κομμάτια!

— Ιίαιδί μου ! . . τώ άπήντησεν ή μ.αμά του, αύτή ήτον ή τύχη του. 
αύτο ήτο τό μέλλον του ! Έπειδή ο προορισμός του ήτο κακός, νά σπάη τά 
ξένα αύγά τά αληθινά, έπρεπε νά πάθη αύτό ποΰ επαθε!.. Διά νά ημαι δμως 
δίκαια, καί σύ δέν Οά λάβης πήν Λαμπρήν κανέν' αύγό, διά νά μάθης ότι καί 
ή π.ΙεονεΡ,ία τιμωρείται !

Mix. Ε. Κανακακιϊς

γωγοΰ σου προς τήν οδόν Κηφισίας, βεβαί 
τών στρατώνων τοΰ πυροβολικού κείμενον 
νικήτου, ώς καί έν τώ σκοπώ του οίκοδό

ΜΙΚΡΟΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΣ-ΜΕΤΑ ΑΘΣ Ε1ΈΡΓΕΊΊΙΣ

I
Ο,τι Οά σοί διηγηθώ σήμερον, μικρέ μου άναγνώστα, είναι γεγονός.
Έάν ποτέ έξήλθες είς περίπατον μετά πής οικογένειας σου, ή τής παιδα- 

ως Οά διέζρινες αριστερόθεν καί έναντι 
διώροφον, πενιχρόν έν τή άρχιτεκτο- 

μομα. πρό τοϋ- όποιου κεϊται ώραίος 
μικρός κήπος καί πρός τήν ανατολικήν αύτοΰ πλευράν ναΐσκος. Είναι τό Πτω- 
χοχομεϊον. Έκεϊ εύρίσκουσιν άσυλον έν ταϊς τελευταίαις ήμέραις τοΰ βίου των 
δυστυχή πλάσματα, άπόκληρα πής τύχης καί τής άστασίας τοΰ κόσμου τού
του θύματα. Άλλοτε οί πλεϊστοι έξ αύτών εύτυχείς, πλούσιοι, άπολαμβάνον- 
τες τών αγαθών τοΰ πρόσκαιρου τούτου βίου, εύρέθησαν έν μια ήμερα άνευ οβο
λού, άνευ άρτου καί έν τοιαύττ, προβεβηκυία ηλικία, ώστε νά μή δύνανται νά 
άνεύρωσι τήν οδόν τής έγκαταλειψάσης αύτούς τύχης. ΙΙοΰ νά κλίνωσι τότε 
τήν κεφαλήν : ΙΙοΰ νά διέλθωσιν έν παραμυθία τάς τελευταίας ήμέρας τοΰ βίου 
των : Βεβαίως ούχί αλλαχού, παρά έκεϊ εις τό Πτωχοκομεϊον, τό όποϊον δια
τηρεί ή φιλευσπλαχνία τής ελληνικής κοινωνίας. Τόν ιερότερου σκοπόν ένέχει τό 
καθίδουμα τοΰτο καί εϊησαν εύλογητά παρά Θεού τά ονόματα τών ιδρυτών του.

Είς τό I Ιτωχοκομεϊον είσήλθον Ζαί έγώ Κυριακήν τινα μετά μεσημβρίαν, 
φέρων τό βήμα χάριν περιπάτου πρός το μέρος έκεΐνο. Εΰρον γέροντα τινα έν 
τώ κήπω καί παρεκάΟησα αυτω έρωτών τά τοΰ βίου των έν τώ γηροκομειω 
τούτω. Κολλά μοί διηγήθη ό γέρων ούτος. άλλά μεταξύ αύτών καί τό έξής 
συγκινητικώτατον :

II
ΙΙρό έτών πολλών καθ’ έκάστην εσπέραν διήρχετο πρό τοΰ πτωχοκομείου 

δεκαετής παΐς, Ερρίκος ονόματι. μετά τής παιδαγωγού του καί όστις έζ τής 
ένδυμασίας του έφαίνετο οτι ανήκεν είς πλουσίαν οικογένειαν τής πόλεώς μας. 
Δέν παρήρχετο ήμέρα καθ ήν διερχόμενος έκ τοΰ πτωχοκομείου νά μή ρίύγ είς 
τό μικρόν ζιβώτιον, τό παρά τήν θύραν ζρεμάμενον, τά ολίγα δεκάλεπτα. άτινα 
ή μήτηρ του τω έδιδε διά νά προμηθευθή γλυκίσματα ζλπ. Καί όταν ή χειρ του 
ήπλούτο πρός το ζιβώτιον έκεΐνο. το δεχομενον τό μέγα ποσόν τού πλουσίου 

ζαΐ τόν οβολόν τής χήρας, γέρων παρά τό ζιβώτιον καθήμενος:—«Εύλογημένο 
νά είσαι παιδί μου» τώ έλεγεν, «ΊΙ τύχη σου βουνό νά ήναι». Καί ό μικρός 
'Ερρίκος άπήρχετο κατευχαριστημένος δεχόμενος τάς θωπείας τής παιδαγωγού 
του καί τά φιλήματα τό εσπέρας έν τώ οϊκω τής μητρός του.

Έκ τής έποχής ταύτης είχον παρέλθει αρκετά έτη. Ό μικρός Ερρίκος 
ήνδρώθη καί μετά'τόν θάνατον τοΰ πατρός του έγένετο κάτοχος μεγάλης πε
ριουσίας. Εϊογάσθη ώς σώφρων υιός ζαί ώς δραστήριος νέος ζαί κατώρθωσε νά 
διπλασιάση τήν περιουσίαν του. ΙΙρό δύο μηνών διά τών έφημερίδων μεγάλη 
άνηγγέλλετο δωρεά είς τό πτωχοκομεϊον. Ό Ερρίκος Κ. προσέφερεν αρκετόν 
χρηματικόν ποσόν. Ήτον ό μικρός Ερρίκος, ον οί γέροντες τοΰ πτωχοκομείου 
έγνώριζον διερχόμενον καί ρίπτοντα τά ολίγα κερμάτια είς τό ζιβώτιον. Δεν 
έλησμόνησε, πλουτίσας ό 'Ερρίκος, το πτωχοκομεϊον του καί ήδη παρά τήν 
θέσιν εκείνην, έν ή άλλοτε εύρίσκετο τό ζιβώτιον τών συνδρομών, άνεγήγερται 
πλάξ μαρμάρινη, έν ή έχει γραφή χρυσοίς γράμμασι τό όνομα τού Ερρίκου ώς 
μεγάΛου ευεργέτου τού εύεργετικοΰ καθιδούματος.

ΝίΚΟΛ. Γ. ΜΠΕΝΑΚΠΣ

Mix. Ε. ΚανακακηΤΟ ΟΡΦΑΝΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Λραμάτιον παιδικόν μονόπρακτου ήΟικο-πατριωτικόυ 

(Δωήγίΐα χαί τί.1ο<·ι.

ΣΚΙΙΝΙΙ ΔΕΚΑΊΊΙ ΕΚΊ’ΙΙ
Οί ανωτέρω χαΐ ό ΑΙΜΙΛΙΟΣ

Αιμίλιος .τροία,u6«ru>· ("άους εϊς τήν Κι
θάραν, ίν φαίνιται π.Ιήρης χαρΐϊς χρα- 
τώ>· ίχ της dffiirc τ' ορφανό αογχιχινη- 
μίνον ίχ τί?'.' ίποίο.γήσ.
Παιδιά ! ’Ερατώ, Νίκο ! . . . αύτό 

είναι! αύτό ! ... ( τό παρουσιάζει πρός 
αυτούς. Σπεύδουσιν ό.Ιοι πρός αύτό 
χαί τό περιχυχ.Ιοϋσι βαίνοντες συγ
χρόνως πρός τό Ιμπροσθεν τής σχννής 
μέρος).

Νίκος, περιχαρής
Γιά σένα ώμιλούσαμεν τόσην ώραν !

Αιμίλιος
Αλήθεια- παρ’όλίγον μάλιστα νά. 

ε'ϊμεθα φευγάτοι. διά νά σέ εΰρωμεν... 
Πώς δέν σέ είδα τόσαις ήμέραις ;... δέν 
εϊξευρες, ότι ζάθημαι έδώ κοντά : 

’Ορφανό
Δέν εϊςευρα.

Πηνελόπη
Πάρε. μικρέ μου. αύτά! ( τω τείνει 

τήν χεϊρα )

Αιμίλιος
Μή βιάζεσαι, Πηνελόπη/ έχομεν νά 

τοΰ δώσωμεν καλλίτερον, πολύ καλλί
τερου άκόμη άπό τά χρήματα !...

•Ορφανό
Σάς εύχαριστώ. πολύ !...

•Ανθη πρός τόν Αίμίλιον
Ν ά φ ων άξωμεν. Α ίμίλι ε, τήνΜ α ρίαν; 

'Ερατώ. ««■« προθυμίας
Ναί! νά την φωνάςωμεν Ιχα.έοϋσα 

δυνατά) Μαρία ;
Νίκος

< )χι ! όχι άκόμη !
Λίμίλιος, 'περιχαρής

Ναί ! όχι ! Σταθήτε μ}ά στιγμή νά 
τό έρωτήσωμεν πρώτα.

Κλειώ
Είχες αδελφήν :

•Αγλαΐα
Τήν Μαρίαν ;

'Ορφανό
Ναί ! πώς το εϊςεύρετε ;

’Ερατώ, πρός τήν Κλειώ χαί 'Αγλαΐαν 
Σταθήτε, Σταθήτε- δέν ήρωτήσατε
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όπως έπρεπε" (προς τό όργανό) Ξεύ- 
ρεις ποϋ είναι ;

'Ορφανό, μιτα flaffir στεναγμόν
Όχι! τόσον καιρό "Ρ*Ζ ω κ *'  

κεΐ γΐ« νά τή βρώ, μά δέν την ηύρα 
άκόμη !

Αιμίλιος
Όταν σέ είδα, δεν σε ή ρώτησα τό 

όνομά σου... πές μου. πώς σέ λένε: 
'Ορφανό

Γεωργάκη. ·
Ερατώ, χα.Ιον>™ <Ιιί·ογ«

Μαρία ! Μαρία !
ΐΐηνελόκη, Κλειώ, Ελπίς. n»^iy<ipe~c
Ί'ρέςε ! τρέξε, Μαρία ! τρε'ςε ! 
Αγλαΐα rpf|-oi>m> πρός την Ηί·ριν

Μαρία ! Ό Ι’εωργάκης ! ό Γεωργά- 
κτ,ς ! Έλα νά τόν δής !

'ορφανό. Τχ.τ.Ιηχτον
Εδώ είναι: Αχ! άς έλΟη νά τή 'δώ!
ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ ΕΒΔΟΜΗ 

Οι ανωτέρω καί ή ΜλΡΙΛ 
Μαρία*  τρεγονυιι άτημε.Ιητω; στιιματΐί ιχ- 

π.Ιτικτω: nt-i avriSr. ni Απ»Γοι χ.,Γπ-ω·- 
·ίΐ>· άί<’;·ο· δαισβεν airSir r<> όρΐ,ιο,ύ 
Τί είναι παιδιά : τί μέ θέλετε : 

Νΐχος, Γ(Ό'<·>·· .τρός ιιντήν
Ηθελες νά ϊοής τόν αδελφό σου :... 

Αιμίλιος. προσθέτει αμέσως
Τόν Γεωργάκην :

Μαρία
Τον είδατε. Αιμίλιε;... ποϋ είναι:

.. εϊπέτε μου καί Οά πάω. όπου καί 
αν ήναι.

ΝΙχος, 4//χ»·»·ε.«»· μ/τό (’(ιιηρό;nr·-·.
Νατό; ! Εδώ είναι !

Μαρία
Εδώ; (σπεύδει νό τί-ν έναγκα- 

.)ισθϊ( / Άδελοο’ϋλι υ.ου !
'Ορφανό την ιίνιιγνωρό.ιι

Λδελφίτσα μου ;! (πίπτει εις τας 
άγκό./ας της ' Μαοία : !

.Μαρία. ρ>ι.ί<.ϋσα fit ro /«έεω.τω-
Θεέ μου ! Σέ ευχαριστώ ! 

'Αγλαΐα, Jaxprotnra Zx γάρο·;
. ’Αχ ! νά ήταν έδώ ή μαμά!... έ
φυγε πρό ολίγου !...

Ό,.φανό
Δέν είμαι πλέον ορφανό ! Τούς πό

νους όλους λησμονώ !..,

.Μαρία, ταραχϋεΐσα
Τί ακούω πάλιν :... Θεέ μου !... 

Γεωργάκη μου ! τί είπες;... δέν είσαι 
πλέον ορφανό : Ζή ή μητέρα Γεωργά- 
κη. ό πατέρας : Πέςμου" Γιατί μοϋ τό 
λές αυτό ;...

'Ορφανό, Μιβόμενσν
Γιατί τόσον καιρό έτρεχα, μόνο, έ

ρημο, χωρίς ζαμμιά παρηγοριά, μέ 
μόνη μου συντροφιά τήν δυστυχία, τήν 
πείνα, τά δάκρυα!... καί χωρίς νά 
εΐςεύρω ποϋ είσαι Μαρία μου ! . . . 
( κ.Ιαίε·)

Μαρία
Αλλά, ή μάνα : ό πατέρας μας ; 

τί γίνονται. Γεωργάκη :
'Ορφανό

Σπήτι δέν έχομε πε’ά, Μαρία μου ! 
Μας τόκαψαν μέ όλα τά δένδρα καί 

' όσα είξευρες ποϋ εϊχαμεν 'ς τήν Κρήτη, 
τήν πατρίδα μας.

Μαρία
ΙΙοϊοι άπιστοι. Γ-ωργακη μου. ποιοι 

ασπλαγχνοι :'!...
'Ορφανό

ΙΙοϊοι άλλοι άπ'τούς Τούρκους τούς 
σκυλάπιστους!... Γιά τούτο ό πατέ
ρας μας αδιάκοπα τούς πολεμά μέρα 
καί νύχτα ς τά βουνά !

.Μαρία πεφοβισμένη
Καί ή μάννα ; δέν μοϋ είπες" 'πές 

μου, τί έγινε ; Γεωργάκη μου ;...
'Ορφανό. >">■ συντριβή χαρΜαι;

Μή μ έρωτας, Μαρία μου!... Οά 
σου τα είποϋν.οί’χωριανοί μας. που εί
ναι εδώ...

Μαρία
Μά έσυ όέν ςεύρεις : ... ΙΙές μου. 

Γεωργάκη, ζή ή μανοϋλα μας:
'Ορφανό, μετά όαχρνων

Όχι! Μαρία μου!... άπέΟανε καί 
μάς άφήζε μοναχά! πεντάρφανα! ( κα· 
./ύπτει τό πρόσωπο)· όια τών χειρώιν } 
Μαρία. ρηρ·ί·ω·σ<ι χρανγήν .Ιν.τηι:, γι,νιιτί- 

i~f ι κο.1ι'·πτνυσα γ6 ιτρό-τω—ον.
"Ay ! μανοΰλά μου !... γλυκειά μου 

•ζάνοϋλα !* . - ■
Έρατώ-ΆνΟτ,. ΙΙηνίλόηη, Ελπίς. Κλιιά». 
χ./οίουσέ»· ΛτίίΓ^ς χα.1νπτου<ται τό πρόσω#»?.

σεν έδώ κ’ εύρηκες τήν καλήν σου τήν 
Μαρίαν,καί όταν μεγαλώσης. 'στό ορ
κίζομαι, Οά βρης μαζύ μας έτοιμους " 
τυντρόφους ν'άποΟάνουν όλοι πολεμοΰν- 
τες κατά τών άπιστων Τούρκων ύπέρ 
πίστεως καί της Ιίατρίδος, της Κρή-’ 
της καί της Θράκης, της Ηπείρου, 
τής Μακεδονίας, κ' ύπέρ όλου τοϋ 
Τίλληνισμοϋ !
(Ό ΙΙάππος rr.iηοι/ιζπ ο.ίίγοι· ί)αό\'Μ·: καί
• .Tpoyr.MxHXoii.· Γ#ή·ω>· M/iyoFTpoc ’°C 

γ/Γρα·:. ό»<: rir. ή·αγκαΛιοι·όΥΐ
Νϊνος. n-Hoct:

Τότε Οά ΐδης τήν γλυκεία μητέρα 
σου"! Οάχγ,ς' πολλούς συντρόφους καί 
πρώτα έμέ καί τον Αιμίλιον κ’ όλους 
τούς Έλληνόπαιδας, οί όποιοι Οά. δο- 
ξάσωσι καί πάλιν τους πατέρας μας 
καί τήν Πατρίδα !
Π&κπος, «’.Ί/γJo>r .Ιαμβόγη fit; τόι; όγκο- 

,Ια·; Γο»· ·ότ Νί'κοΓ καί τόν Λίμί.Ιιον. “ν. 
ρ’.κνκ.Ιαυίπ Μ ιιί'τόν τν.Ιαβωι; ό.Ιοι’ γ·ι 
•/•art"· "itrr^if τη .τ«·'· ρντ/ίτ.
Εύγε σας! εύγε σας! καλά μου 

παιδιά.!.. . . Εις σας. ένεπιστεύΟη 
ό Θεός τό μέλλον τής Πατρίδος ! . . . 
Καλοί φανήτε, άγαπάσΟε ώς άδελ- 
φοί, γυμνάζετε τό σώμα σας καί τήν 
ψυχήν, σπουδάζετε μέ φρόνησιν και 
αρετήν" μή λησμονήτε έν όσω ζήτε. 
ότι οί πατέρες σας γιά νά σάς δώ
σουν τήν μικρήν αυτήν μερίδ'-άπ τή 
μεγάλη 'Ελλάδα, τήν Πατρίδα μας. 
ύπε’φεραν στερήσεις, διωγμούς καί βά- 
σαν' απερίγραπτα" δειχΟήτε άζιοι σείς 
κάί ίκανώτεροι άπ αυτούς, κ'έχετε ώς 
ένα άγιον σκοπον να έκδικήσητε μΐά 
μέρα τήν Μητέρα, τήν Πατρίδα Σας, 
κατά έχΟρών βαρβάρων καί άπιστων! 
... καί όταν έλΟη ή ώρα εκείνη ή πο
θητή. στεφάνι τότε ή ΙΙατρίς Οά θέση 
έπί τής κεοαλής Σας ένδοςον. άμάραν- 
τον! Οταν αύτΰ είναι, όπως σάς λέ
γω. τ' όνειρον καί ο σκοπός τοϋ βίου 
σας. Οά ησΟε εύλ ,γ/,μένα άπό τ",ν Ο·όν!

ΙΙί~“ΙΙ (I ./(I (ϊ.

'Ορφανό
Μήν κλαϊς Μαρία μου ! μήν κλαϊς ! 

... ΙΙές πώς 'πληγώθηκε 'ς τόν πόλε
μο !... Τό ϊδ'.ο, είναι! οί Τούρκοι τήν 
έσκότωσαν !
ΝΧκος, πΛησΛζωυ'τόν Γεωργάκην, έρωτα 

μετ’ οργής
Οί Τούρκοι είπες ;...

Αιμίλιος, ήγανιιχτημένοι; χτυπά τι·1·ι: ,τ<ί- 
σφιγγών ταίιι: γρστθουσ,

Ά ! τά σκυλλ.ιά... Πώς ήθελα νά 
ήσαν όλ.οι ένα κορμί καί νά 'κοβα μέ 
μ·ά σπαθιά τό άγριο τό κεφάλι των !... 

'Ορφανό, /ξακοΛουβεΤ
Τήν ώρα ποϋ βαζαν φωτιά γιά να 

μάς κάψουν. ολοζώντανους έμενα -καί 
τήν μάνα μας μαζύ μέ όλα όσα είχαμε 
στό σπητι μέσα, έσυρε μιά.φωνή ώς 
τόν ούρανό, «Βοήθεια Θέ μου είπε, 
κάίομαι !... » Κι'άπόμεινε αμίλητη, 
νεκρή! Έγώ δεν ξεύρωπώς εύρέΟηκα 

ς τήν πόρτα μόνο μιας ! Κάνεις δέν ή
ταν τότε κάτω έκεϊ. Μόλις μάς έβα-" 
λαν φωτιά σκορπίσΟηκαν αυτοί κ. εμείς!

Μαρία, κ.Ια ίσασα
Καί σύ πώς ήλθες ; πώς εύρέΟηκες 

έδώ :
'Ορφανό

Ήλθα μονάχο μέ άλλ.ους πατριώ- 
ταιςγιά νά σ'ευρώ... Άν ήμην 'λίγο 
μεγαλήτερος δέν Οά ήρχόμην !... όχι! 
... 'Αλλά νά ζήσω θέλω, θεέ μου ! νά 
ζήσω νά εκδικηθώ τήν μάνα μου καί 
τήνπατρίδα μου! Νά τήν ακούσω ’Ελ
ληνική ήθελα καί αμέσως ας άπέΟαινα!

ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ ΟΓΔΟΗ
Οί ανωτέρω καί ό ΙΙΛΙΙΙΙΟΣ

• Ενω είναι έστραμμένιιΐ ό.Ιοι πρύς τό εμπρός 
(pair/rai tic tot oi*»<V» i· fij·: Hvpac όπο.Ιιότ, 
rra.T.rot: rife ’Epaufik, Λγ.Ιαιας καί rov 
\<xov, /χ.τ./»/ΓΓ<.γΐ£ΐ·πί, πρό ΐόίν σΐ'γκ/κι· 
»·»//»*»·<·>»·  χαί χύχ./ω ~<η-
«ί<.»··. γ//»· ιΐ[ΐι.1ί(ΐι· riar ό.Ίΐιίι^Γ 
r όκοΐ'έτη iftr’ ι."πφγ.Ια(/ι·ιι·.

Αίμ^λίος. .Γού’ίΐρ.Η/·
Πίστευε. Γεώργο εις. τον <-»εόν ! εις 

τόν Ηανά-.-αΟον Θεόν, ποϋ σέ ώδήγη-

ΤΕΛΟΣ
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ΤΟ ΚΑΡΑΒΑΚΙ
Σιγα.ίά τό χαραύάχι
Αΰ.ΙακΜνεε τα νερά
Καί πετά σάκ τό που.ίάχι 
Είς τήκ .ίϊμκηκ μια χαρά.

Μέ χρυιρή χαρΰ χυτάζουκ
Τό χαρά6ι τά Και διά
Καί τά δυο αναστενάζουν 
Άπο μέπ' άκ' τήν καρδιά.

ΚΑΚΟ ΠΑΙΓΝΙΔΙ

Τά νερά σέ δύο σχίζει
Μέ χατά.ίευχο Κανί
Κ ή σημαία χυματίζει 
! ι'η.ίά ή γα.Ιανή.

Τό φαντάζονται τά εχη
Τά χακόκια του γερά
Λ αί περΐφανο νά τρέχη
Είς τής Κρήτης τά κερά

• ♦
Καί κάκτου άκου κερνάει 
Με τό άσπρο του πανί 
Γύρω, γύρω κά σχορπάη 
Άευθερια _ή γα.ίακή

• ·
"Αχ κά ητακε μεγά'Κο
Τό χαράάι χαί ·τ.α.1ό 
(-)ά'πετοϋσε δίχως ά.ί.ίο 
Είς τής Κρήτης τό γυα./ό !

NrI-Cos

. .Γ/>ο>·ο;·ρα^(χό>· διήγημα

Ειχεν έλθει τό ΙΙάσχα ! ‘Ο κόσμος όλος έώρταζεν άφ’ εσπέρας. άπό ]ία- 
ήιτίνςς νυκτός. άπό τής στιγμής, καθ’ ήν ήκούσΟη έκτής Εκκλησίας άντη-. 
χήσαν εις τόν κόσμον άπαντα το χαρμόσυνον άγγελμα «Χριστός Άνέστηη. 
έώρταζον όλο·. έν χαρζ άφατω. ένχαρζ θεία. -έν όμονοικ άδελφική. έν άγνότητι 
χριστιανική. τήν Ανάστασιν τοΰ Σωτήρος ήμών !

"Ο.ία ό.ία c ηχωθήτε
"Ο.ία χάτω χαταόήτε 
Γιά κά παίζωμε παιδιά
Σ’ τ’ ανθισμένα τά x.laiih

Κάτω χάτω πάμε ό./οε
Σ' τό ώραϊβ κεριβό.ίι 
Με χαραΐς χαί με τραγούδια 
Γιά κά χόάωμε .Ιου.Ιοϋδια

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
Πάει ε.ϊυωσε τό χιόνι
Κ' ή.ίθε πά.ίι χε’ίιδόνι 
Καί γ.ίυχά γ.ίυχά .Ια.ίεϊ 
Κι' ό.Ιονς έζω μάς χα.ίεϊ

* ·Έχει χάτω ’ς τ'ανθη πάμε 
Νά χαρέψωμε, νά γάμε 
Κ' επειτα πετοϋμε πάι.Ιι 
Σ' τής μητέρα' τήν άγχά.Ιη.

Λ. S. ·Λροανιτύπουλο$

Ό Αϊμ-ίλιος καί ό Γιμολέων δύο χρυσά παιδάκια, δύο χαριτωμένα άδελ- 
φάκια, εις πάσαν αύτών πράξιν ύπακούοντα είς τήν μυστηριώδη οσω καί αυ
στηρήν φωνήν τοΰ καλού πατρός των, καί είς τάς γλυκείας συμβουλάς τής 
αγαπητής μ.ητρόςτων. συνεμερίζοντο καί αύτά τήν χαράν απάντων, ή οποία 
είς τό πρόσωπον αύτών ιδίως έφαίνετο έζωγραφημένη. ήσθάνοντο καί αύτά πολύ 
ζωηρότερο·/ τών άλλων τήν έπίδρασιν έφ’εαυτών τής αγάπης τοΰ ύπέρ ήμών 
παθόντος καί Άναστάντος Χριστού, ήσθάνοντο καί άπήλαυον καί αύτά μ.ετά 
τών-φιλτάτων αύτοΐς γονέων καί μετά τών πεφιλημένων αδελφών καί οικείων 
τήν χαράν, άπο τής όποιας πας χριστιανικός οίκος πληροϋται κατά τήν ήμέραν 
τής Ααμ.προφόρου έκ τών Νεκρών Άναστάσεως τοΰ Σωτήρος ήμών !

• · ,
Είς τήν αύλήν τής οικίας, έν τώ μέσω. παρακαθήμενοι κυκλοτερώς ό πα

τήρ. ή μήτηρ. οΐ άδελφοι. αί άδελφαί και φίλοι τοΰ Αιμίλιου και τοΰ Ί’ιμολέον- 
τος παρηκολουθουν δι’ ορεκτικών βλεμμάτων τον περιστρεφόμενο·/ άνωθεν ήσύ- 
χως καιομένης πυράς οβελίαν άμνόν, συνοδεύοντες έκάστην στροφήν τοΰ οβελού 
καί τοΰ άμνοϋ άλλοτε μέ στροφήν άσματος, άλλοτε μέ αίαν πρόποσιν ύπέρ 
υγείας άλλήλων, πάντοτε δε μέ το μειδιαμ.α είς τά χείλη, μέ την χαράν εις τους 
όφΟαλαοΰς, μέ τήν άγαλλίασιν καί τήν αγάπην εις τήν καρδίαν . . .

Ό Αιμίλιος καί ό Τιμολέων έλειύαν πρός στιγμήν έκ τής θείας αύτήί 
συναναστροφής, έκ τής ούοανίας αύτής συνομιλίας, όπου ό Χριστός άνωθεν ηύ- 
λό-ει τά πίστα αύτοΰ τέκνα, τά οποία αληθώς έξεδήλουν τήν χαράν καί τήν 
άγαπην. τήν όποιαν διά τοΰ φοβερού αύτοΰ παθήματος, τοΰ σταυρικού θανάτου, 
είχε διδάξει καί επιβάλει εις ήμκς ό Χριστός θέσας εαυτόν τύπον και ύπο- 
γραμμόν.
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Ελειψαν πρός στιγμήν έζ. Τοϋ χριστιανικού αύτοΰ ομίλου, έζ. τοΰ συνδέ
σμου τής αγάπης ζ.αΐ τής όμονοίας, τής ειρήνης ζ.αΐ τής εύλογίας, τής χαράς 
ζαί της εύτυχίας, ό Αιμίλιος ζ.αΐ ό Τιμ-ολέων, άναβάντες πρός στιγμήν είς την 
οικίαν.

• *
Φοβερός κρότος καί λχμψις απαίσια φλργός έ σκοτισμένης. έτχραξε τήν 

ήσυχίαν πάντων, μετε'στρεψε τήν χαράν τών συνευθυμόύντων έν τή αύλή εις 
έκπληςιν οδυνηρήν κχί φόβον, έσκότισε τον νοΰν τών γονέων, έτρομαξε τήν καρ
διάν τών αδελφών . . .

Φωναί άπέλπιδες έκάλουν εις βοήθειαν όλους, είς βοήθειαν τοΰ Αιμίλιου 
καί τοΰ Τιμ.ολέοντος !

’Οσμή φρικαλέα πυρίτιδος. καπνός ζοφώδης έπλήρωσεν άμα τή έκκρήξ-ι 
την οικίαν πάσαν, έν μέσω τής οποίας άνεζήτουν πάντες οί σπεύσαντες τά παι
δία. θύματα ίσιοςτοΰ έπικρατοΰντος, φευ ! απερίσκεπτου καί έπαράτου εθίμου, 
εθίμου μόνον έπαράτων ανθρώπων καί απερίσκεπτων, έσκοτισμένον έχόντων 
τον νοΰν κα! τήν καρδίαν, σεσαλευμένην τήν διάνοιαν, άπραζ.τοΰσαν τήν συν- 
είδησιν . ..' - .

Ιούρον -ον Αιμίλιον μέ πληγωμίνην τήν δεξιάν χεϊρα άναφλεγεϊσαν ώς 
δαόα έζ. τής άναφλεγείσης πυρίτιδος. τήν όποιαν κακός τις καί ολέθριος δαίμων 
τοϊς είχε προμηθεύσει, ινα κατά τήν Άνάστασιν τοΰ Σωτήρος
ήμών Χριστού, πράγματι όμως ϊνα διασκορπισωσι τήν χαράν καί τήν αγάπην, 
τήν ευτυχίαν και. τήν γαλήνην, τήν ήρεμον άπόλαυσιν τής οικογενειακής άμα 
καί θρησκευτικής ταύτης εορτής τοΰ Πάσχα !

Ο Γιμολέων εύρέθη άνευ όφρύων καί μέλας τήν μ.ορφήν. έμ.ποιήσας τρό
μον εις τούς δυστυχείς γονείς καί αδελφούς . . .

Ό φοβος όλων ήτο μέγας. ΊΙ λύπη διεδέχθη τήν χαράν, ή έ'κπληξις τήν 
ήρεμίαν. ή δυστυχία την προτέραν εύτυχίαν καί ή είκών τοΰ θανάτου πρός 
στιγμήν έσάλευσε τον νοΰν, έσκότισε" τήν διάνοιαν καί τήν φαντασίαν όλων '.

Τό πάθημα άμ.φοτέρων εύτυχώς δέν άπέβη έπικίνδυνον, όσον οί γονείς 
έφοβοΰντο .' Ό Γιμολέων ένίφθη καί άνέκτησεν άμέσως τό πρότερόν του λευκόν 
χρώμα, αί δέ οφρΰς τ<Λ συν τώ χρ.όνω άνεφύησαν. Τοΰ Αιμίλιου ή καείσα χειρ, 
ϊάθη μετ ου πολυν χρόνον. II άνάμ.νησις όμως τοΰ μικροΰ τούτων παθήματος, 
άς χρησιμεύση τούλάχιστον ώς μάθημα καί είς όλους τούς μικρούς μου καί τούς 
μεγάλους άνάγνώστας.

Mix. Ε. Κανχκλκιις

ΠΟΝΤΙΚΟΣ-ΣΤΡ ΑΤΗΓΟΣ
( ΜϋΟος")

Μιά ήμέρα. ποντικάκι μέ χωρίς μ.υαλό καί γνώσι 
Έσοφίσθηκε νά γείνη στρατηγός είς τή φυλή του 
Νά φόρέσγ έπωμ.ίδες. μακρυό σπαθί νά ζώσγ 
Γιά νά τρέμουνε οί άλλοι ποντικοί την προσταγή του .
Δέν ρωτά. κανένα άλλον "παρά μόνον τά μυαλά του. 
Κα! ιδού τόν ξεπροβάλλει στρατηγός =ζς τήν φωλιά του. 
Μόλις είδανε οί άλλοι ποντικοί τον κυρ-Μουστάκα - 
Μέ λοφίο στό κεφάλι καί 'στή μέση σακαράκα 
Μέ σπυρούνία 'ς-τά ποδάρια καί γαλόνια είς τους ώμου? 
Νά βροντάν, τό σπαθί του είς τάς τρύπας των τους δρόμους. 
Νχ σάς πώ παιδιά αλήθεια, τόν έφθόνησαν λιγάκι 
Κα! έθαύμαζαν νά βλέπουν στρατηγό τό ποντικάκι !

'Ένας μόνον δέν θαυμάζει τοΰ Μουστάκα τά γαλόνια 
Ενας γέρος ασπρομάλλης άπό τά πολλά τά χρονιά 

“Οπου είδε άπ’ τά νεικτχ ώς τά γεροντάματα του 
Να συ'χβοΰνε.χίλια δυο εκεί μέσα ς τή φωλιά του.

Ό Μουστάκας περπατούσε όλος νάζι καί καμάρι 
ΤρΙγχι-ΐράγχα τό σπιρούνι 'ς το μικρό του το ποδάρι, 
Γχρά,χα-γχράκα το σπαθί του είς τούς δρόμους έβροντούσε 
Καί καθ’ είς γιά. τόν Μουστάκα τόν στρατάρχη ώμιλούσε. 
Μά. ο γέρος ώς τό τέλος νά τόν βλέπη δέν βαστάει 
Καί μ’ά μέρα, σάν τόν είδε κορδομένον νά περνάν, 
Τόν φωνάζει εϊς τήν άκρη καί σιμά του τόν καθίζει 
Καί εύθύς νά συμβουλεύν, τόν στρατάρχη μας αρχίζει. 
— Νάσοΰ πώ κύρ στρατηγέ μου, άρχινά. ό ασπρομάλλης. 
Τί σοΰ ήλθε έπωμίδες καί μακρύ σπαθί νά βάλης ; 
Γιατί θέλεις νά πέρασης άπό ότι είσαι άλλος : 
Και νά'φαίνεσαι άπ’ τ' άλλα ποντικάκια πειό μεγάλος ; 
Τί νου.ίζεις : ότι ταχα τά ολόχρυσα γαλόνια 
ΊΙ στολή καί τά σπιρούνια, τό λοφίο, τα κορδόνια 
Καίτό κοοτερό σπαθάκι όπου έζωσες ς τή μέση 
'Έχουνε καμμιά άξια σάν ποντίκι- τά φορέσν.: 
Βγάλε τα τρελλό αμέσως κ' έλα πάλι 'ς το μυαλό σου. 
Σ' αγαπώ μέ τήν καρδιά μου και γυρεύω το καλό σου. 
Βγάλε τα νά μήν περάσν, ή 'Γιφίνα καί στοχάσου 
Πώς εύθύς θά σέ άρπάξη καί μέ όλα τ’ άρματά σου '. 
Έγελοΰσε ό Μουστάκας είς τά λόγια τ' ασπρομάλλη 
Καί’σινά. σιγά κινούσε τό μικρό του το κεφάλι 
Καί τοΰ είπε—Είμαι, γέρο. κοφτερό σπαθί ζωσμένος 
Καί ς' τούς δρόμους τριγυρίζω σαν τον κούρκο φουσκομένος



12 269 ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 13______ ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ_______________

Μέ ολόχρυσα γαλόνια καί σπιρούνι ς τό ποδάρι 
Ι'ιά χά οαίνω(ζα·. ; της γάτες οτι εί[Χ.αι παλλικάρι. 
Ποίά γάτα δέν [ζοΰ λέγεις', γέροντά |Λου, θά τολμηση 
Ποντικάκι νά πειράςη σάν έύ,ένα άντικρύση ; ·

Δέν τά. κάνουνε παιδί «/.ου τά καλά τά παλλικάρια, 
Λπεκρίθηκεν ό γέροι:, τά σπιρούνια ς τά ποδάρια. 
II καρδιά μονάχα είναι ποϋ καθέναν-τον κάνει 

Παλλικάρι εις τ’ αλήθεια καί μέ δίχως γιαταγάνι. 
’.\κουσε καί μέ τό γέρο ποΰ γυρεύω'τό καλό σου 
Είσαι συ παιδί άκόμα καί κουνιέται το μυαλό σου 
Κι' όσα ξέρει ένα; γέρως δέν μπορείς εσύ νά μάθης 
Πριν γηράσης σάν κ' έμενα, κι’ ότι έπαθα πριν πάθη;. 
*0 Μουστάκα; δέν ακούει άπό λόγια μόνον βγαίνει 
Καί ευθύ; εί; τήν κουζίνα άπ’ πήν τρύπα του πηγαίνει 
"Οπου είδε νά κοιμάται ή ψιψίνα μιά ήμερα ’

Είχε τύχην έμω; τώρα καί δεν ήτον εκεί πέρα ! 
Φεύγει πάλι ο κυρ Μουστάκας γιά νά πάη ’; τή φωλεά του 
Καί αφήνει νά βροντούνε γχρΐγκι γράγκα τ’ άρματά του 
"Οταν βλέπει έμπροστά του πήν ψιψίνα νά προβάλη 
Μέ τά μ.άτία γόυρλ,ωμένα καί κατάμαυρο κεφάλι, 
Μέ μουστάκια σηκωμένα καί ουρά αγριεμένη 
Καί χειρότερο άκόμα απ' πήν πείνα τυφλωμένη !
Αϊ! άλ.λοίμονον Μουστάκα! Τό κορμί σου,κι’ άν κορδώνεις 
Άπ’ τά νύχια της ψιψίνα; κακομοίρη δέν γλυτώνεις’ 
Τό σπαθί καί τά σπιρούνια κι' αν τά έχη; τί θά κάνης 
Άδοξο; μ’ αύτά θά πέση;, δίχω; δόξαν θ’ άποθάνης.

Προσπαθεί νά πάρη, θάορο; . . . άλλά τίποτα ... τά χάνει 
Καί άμέσω; γιά τήν τρύπα εί; τά τέσσαρα τό βάνει.

Τίκακό. σπαθί καί στέμμα ένα; στρατηγό; νά έχη 
Κι’ όταν βλέπει τόν εχθρό του νά τά χάνη κα! νά τρέ/η ! 
Κρίμα ομω; άπ τό βάρο; όπου έχουν τ' άρματά του 
Δέν μπορεί πολύ νά τρέξη καί άπ' έξω άπ’ τή φωληκ του 
ΊΙ ψιψίνα τόν αρπάζει καίτόν βάζει εί; τό στόμα 

Καί τόν τρώγει μέ τα όπλα και τό στέμ.μα του άκόμα ! 
Πέθανε ό κυρ Μουστάκα;-άπ τό κλούβιο του κεφάλι. 
ΓΙοιός τοΰ είπε σπιρουνάκία καί μακρύ σπαθί νά βάλ.η ; 
Εί; τοΰ γέροντα τά λόγια ποιος τοΰ είπε νά γελάση ; 
Ποιο; τοΰ είπε παλλικάρι νά γυρεύη νά πέραση ;
Ιίοιο; τοϋ είπε περιπάτου; νά πηγαίνη ’; τήν κουζίνα ; 
ΙΙοιο; τοϋ είπε νά γυρίζη νά γυρεύη τήν ψιψίνα ; 
ΙΙοιόςτοΰ φταίει καί έπήγε τόσον άδικα κ έχάθη ;
— Το μυαλό του ! — Τό μυαλό του : . . . Αί καλά λοιπόν νά πάθη !

Ν. Α. ΚΟΤΣΒΛΟΙΙΟΥΛΟΪ

ΠΟΙΚΙΛΑ ΤΕΡΠΝΑ
Ή βιβλιοθήκη τοΰ βασιλέως

Ή βιβλιοθήκη τοΰ βασιλέως τών 
Ασσυριών Σαρδαναπάλου, ακμάσαντος 
κατά τό 669 έτος πρό Χρίστου; περιείχε 
πλεϊστα συγγράμματα γεγραμμένα διά 
σφηνοειδών γραμμάτων έπί οπτών πλίν
θων ! Διά τοΰτο ή άξια ενός έκάστου βι
βλίου ήτον ανυπολόγιστος !

• ·
Τό αρχαιότερου βιβλίου τοΰ κόσμου

Έν Νέα Ύόρκη έπωλήθη αυτί 75,000 
φράγκων «Ιίαλαιά γραφή» έκτυπωθεϊσα 
κατά τό 1450 έν Μαγεντία. Ώς πιθα- 
νώτερος έκτυπωτής του έργου, θεωρείται 
ό Γουτεμδέργιος. • ·

Τό ακριβότερου βιβλίου τοΰ κόσμου
Τό βαρυτιμώτερον βιβλίου τοΰ κόσμου 

είναι ή « 'Εβραϊκή βίβλος», τήν οποίαν 
κατέχει τό Βατικανόν καί διά τήν οποίαν 
κατά τό 1512 προσέφεραν είς τον Πάπαν 
'Ιούλιον II 512,000 φράγκων ! Ό Πά
πας ήρνήθη νά τήν πωλήση. *

Τό μεγαλήτερον βιβλίου τοΰ κόσμου
Ή έν Βεγγάλη «Ασιατική Εταιρία» 

ήγόρασεν έκ τίνος έν Τιβέτ μοναστηριού 
έν αντίτυπου τής «Τάντζυμ», τής γιγαν- 
τιαίας έγκυκλοπαιδείας τοΰ Βουδισμού, 
αντί 3,000 ρουπιέδων. Τό σύγγραμμα 
τοΰτο σύγκειται έκ 225 τόμων, έκαστος 
τών οποίων έχει 75 εκατοστά τοΰ μέτρου 
ύψος καί πάχος 17!

Τό μικρότερου βιβλίου τοΰ κόσμου

τής 'Ινδίας είς άγνωστον έποχήν γεγραμ- 
μένους, έδωρήθη δέ είς τόν κ. Πλάντ 
ύπό Άγγλου στρατιώτου συλήσαντος 
τοΰτο κατά τινα έπανάστασιν έν Σουαζώ.

• *
’Ιδού καί εν έκ των ώφελιμωτέρών 

βιβλίων τοϋ κόσμου 
Συγγραφόμενου διά παιδία, εφήβους 

καί νεάνίδας, έκδιδόμενον τακτικώ’τατα 
κατά μήνα, εικονογραφημένου,συστημένου 
τρις μέχρι τοΰδε ύπό τοΰ ύπουργείου τής . 
Παιδείας, άπασχολοΰν τριάκοντα καί 
πλέον συνεργάτας έκ τών καλλίτερων 
παρ’ ήμΐν λογίων. καί τιμώμενον αντί 
τριών δραχμών καθ' όλον τό έτος ! !

Οί συνδρομηταί καί άναγνώσται ήμών 
βεβαίως δέν άναμένουσι νά τοϊς τό δνο- 
μάσωμεν. θά το έμάντευσαν ήδη!

• ·

•Οκνηρία -Εργασία’

Η οκνηρία ομοιάζει τήν σκωρίαν, διότι 
φθείρει πολύ πλειότερον ή ή εργασία.

— Ή αργία τοσοΰτον βραδυπορεϊ ώστε 
πολύ συντόμως συλλαμβάνεται ύπό τής 
πτωχείας.

— Ή εργασία γεννά τήν ευπορίαν.τήν 
χαράν τήν καλήν ύπόληψιν. τήν ευθυμίαν 
καί τήν τιμήν.

— Ό,τι δύνασθε να πράξητε άμέσως, 
μή αναβάλλετε διά τήν αύρι,ον.

• ·
*

Γλωσσικά λαί’κά γυμνάσματα.
Άπό πίσω άπ’ τήν ασφάκα κάποια πά

πια αύγά ’κλώθε.

Ό ’Αγγλο; κ. Πλάντ έν Αονδίνω 
κατέχει τό μικρότερου βιβλίου τοϋ κόσμου. 
Τ'ο μικρόκομψον τοΰτο βιβλίου σύγκειται 
εκ σελίδων 100,λεπτών ώς αράχνη, είναι 
δέ δεδεμένον διά μετάξης είς σχήμα κα
νονικόν οκτάγωνον, έχον πλάτος 1*2  1)2 
χιλιοστών τοΰ μέτρου. Περιέχει άγιους 
ψαλμούς τών Μαχαρνών -Βραχμάνων

λ. Ταμ παΛ·>π&ν.Ιοι:
• ·•

Μυγδαλιά τσιγδαλιά μυγδοτσιγδοκοκ- 
καλιά ποΰ κάνει μύγδαλα τσίγδαλα μυ- 
γδοτσιγδοκόκκαλα, όποιος τά φάει μυ- 
γδαλιάζει τσιγδαλιάζει μυγδοτσιγδοκοκ- 
καλιάζει. • ·

Λαίνια λιανολάϊνα καί λιανολαϊνάκια.
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ΕΠΙΔΟΞΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ

του: 'λΐζρους μου φίλου:

Φερτέεεεε άρμ . . . ! ΙΙαραγγέλλει ό Γιώργος καί οί στρα
τιώται έκτελούν τό παράγγελμα. .

ί τέλους! . . ό Γιώργος έγινε μεγάλος- είναι άξιωμα- 
. . . Έςεπληρώθη το όνειρό·/ του νά γείνη στρατιω- 

ιιζος. να φορέση χρυσά γαλόνια καί να έχη ύπο τάς δια
ταγή: του τόσον στρατόν . .

ΙΙόσον ευτυχής είναι ό Γιώργος. Καί ποσι 
δέν ζηλεύουν τήν ευτυχίαν .του ! . . .

Σταθήτε όυ.ως ... δέν άρκεϊ νά ήναι κάνεις αξιωματικός μόνον διά νά δο- 
ξασθή . . ■ πρέπει τά έργα του νά τόν δοξάσουν . . .

Ά: ίδωμεν λοιπόν, έκαμε τοιαύτα
Μίαν ήμέραν κατά τήν οποίαν 

στρατιώτας του βλέπει άπό μακράν νά έρχωνται έναντίον 
αύτο'ϋ καί τού στρατού του δύο-τρεϊς μαύροι άνθρωποι . . 

περισσότερον . . . δαίμονες ! Είχον μάτι 
καί μεγάλα, χέρια μακρυα και κάτι ούράς. κά· 

......... : άπο τον βούρδουλα, τον οποίον είχαν ό έπιστάτη: του

ιωματιζό: : 
ώ: στρατηγό: τους

τούς εΐδον. διότι είχον στρέψει το πρόσωπο·/ των προς 
ων τόν Γιώργον, καί δι'αΰτο δέν έφοβήθησχν.

ου στρ
οχι άνθρωποι κάτι 

. άσπρα
ούράς μεγαλειτέρα: καί 
σχολείου του !

Τί φοβεροί εχθροί-!
Οί στρατιώται δέν 

τόν αξιωματικόν τ
Διά-τόν Γιώργον όμως άλλάσσει τό πράγμα . . .
Ό Γιώργος τούς είδε καί άρχισε νά τρέμγ,, όταν είδε μάλιστα ότι έμπρο

σθεν τών δαιμόνων αύτών έτρεχεν άλλος δαίμων, μαύρος ώς ή 
κόλασις, μέ ένα μεγάλο φανάρι εις τάς χεΐρας, όμοιος μέ αξιω
ματικόν, όστις κάμνει έφοδον.

Τί νά κάμη ό καύμένος : Φοβείται . . . τρέμει . , . αλλά δέν 
θέλει νά φανή δειλός εις τούς στρατιώτας του. οί όποιοι άκόμη 

άπο ολην αυτήν τήν σκηνήν, 
και ετοιμάζεται νά άντ-πεξέλθη κατα τού φοβερού 

διατασσων τους στρατιώτας του νά πυροβολήσουν εναντίον του. οτε 
τον συμβάν τού άφαιρεΐ το θάρρος και ό άζιωματικός μας γίνεται Γιώρ- 

καί κάτι περισσότερον.
ί·.ο Or .-A. ; Οπισθεν των δαιμονών, οί οποίο-, 

ου. ήρχετο άλλος δαίμων κρατών ένα μεγα- 
άς χεϊράς του γεμάτο άπό χαρτιά και ό όποιος 

Λ-: έκ τού καλάθου και άπήγγελε .
μίαν τρομερά·/ καταδίκην κατά

• ευ.ενον άτάοαχοι. διότι δέν είχον έννοήσει τίπο 
Λαμβάνει λοιπον θάρρος 

εχθρού, διατάσσων τους 
άποόοπτον συμβάν τού άφα 
γος δειλός

Τί είχε συμβή λοιπον :
έ'τρεχον εναντίον 
λο καλάθι εις τί 
εις κάθε βήμα έςήγεν από έν 
·>.ι ι/.ενάλην καί δυνατήν οωνήν* 1 * * . *· 1 ν 
του υ.’Ζΰοΰ ;ζχς χζ’.ωρ.κτ'.ζου.

Λϊ 1 τώρα ό Γιώργος όσον 
πλέον και βλεπων άφεμζτον τον

— Λια.Ιυθήτεεεεε μαρς 
Στρατιώται καί άξιωματιζός άμέσως 

ΐίπτουσι το οπλον των. την :·.οολο·-7ην των. 
ύιζ να τρεχωσι ταχύτερο·/.

.13
V

I?

γ=·/·/-ζιυ: 
ζίνδυνον

και άν ήναι δέν είμπορεΐ νά ύποφέοη .γ . , .ww...:'. υ.Ξ τρεν.ουσχν φωνή*/  : 

ρέπονται εις φυγήν ! Εις παν βήμα 
ν πίλον των, τά φυσίγγια των..

ΙΙτωχέ Γιώργο !
Δέν έτελείωσεν όμ.ως έως έδώ το κακόν ... . , , ,.
Λ Ενώ έτοεχεν ό Γιώργος βλέπει έζϊεφνα ενώπιον του ενα φίλον του, 

ό όποιος τού έοάνη-μαύρος καί αύτός ώς οί δαίμονες να τον εμπαι,η 
IX δ·ά τήν δειλίαν του ! Δέν ήμπορεί νά ύποφέρή πλέον αυτήν την προσ- 
” βολήν ό Γιώργος καί αμέσως όρμά ενάντιον του ζαι συμπλέκεται 

.,,-^ού................. Εις τήν συμπλοκήν εκείνην ... . εςυπνησε ....
‘ ·υτο όνειοον ! . . . άλλ’ όνειρον πολύ διδακτικόν, διότι επεισε τον μικρόν μας 
ή2ωα ότι δεν'είαπορεΐ κάνεις νά γείνη τόσον μικρός αςιωματικος αλλ οτι είναι 

υπάρχουν εις τόν κόσμον δαίμονες διά να τους φοβηται. Ν. A. Κ.

Η ΗΧΩ
Ό ΙΙετεινόμυαλος λαμβάνει έξυβριστι- 

κήν επιστολήν παρά τίνος φίλου του. Αφού 
τνν ανέγνωσε την εσωκλείει πάλιν εις τόν 
φακελλον καί τήν επιστρέφει εις-τόν έπι- 
στείλαντα μέ τήν έξης φρασιν :

__Κύριε, σοϋ έπιστρέφω τήν επιστολήν 
σου. "Εχει άπ’ αρχής’ μέχρι τέλους τόσω 
χονδράς ύβρεις,ώστε «ντράπηκα να την δια
βάσω ! ’ Πίτρον Βαντάε.Ι

♦• ·
Ό Κοκορομυαλάκης άφοΰ έμεινε·/ αρ

κετά άργά εις εσπερινήν συναναστροφήν έμ- 
φανίζεται λίαν πρωί τήν έπομένην εις την 
οικίαν τοϋ φίλου του. - >

__Μπά τόσον πρωί έξύπνησες ; τόν ερω- 
τώόι. t η ,

__Χαί. άν καί έπεσα πολύ αργα.
__ΙΑλλά τότε Οά είσαι πολύ κουρασμέ- 

νο«;_________ . ' s ■___ Ίίχιδά, εκοιμ-ήΟηκα αρκετα. οιοτι 
κοιμούμαι πολύ γρϋγορα ·' .Vi/rp/l Ιει,Κ'/

Π A IΔΙΚ
(,ι μικρός Τοτός ρρωτά τήν μαμά του-.

— Μαμά ; ποιος είναι μεγαλείτερος, εγω 
ή ό Νίκος;

— Σύ παιδί μου είσαι-μεγαλείτερος κατα 
δύο έτη.

Καί ό μικρός Νίκος :
__Ναι είναι ό Τοτός πειό μεγάλος, αλλα 

ποιος έγεννήθηκε πρωτήτερα;
7/ρ. Μαρ/οίιν/ς

* *
Ο ΙΙετεινόμυαλος συναντά καθ’ οδόν 

τόν Κο*ορομυαλακην,  ό όποιος είναι συ- 
νους και μελαγχολικός :

__Ί-.- έχεις : έρωτά ό ΙΙετεινόμυαλος.
— Μποέ αδελφέ θέλω νά γράψω ενός 

φίλου μου εις τό Λονδϊνον καί δέν ένθυμοϋ- 
μαι τήν διεύθυνσίν του. , , , · . ,

__Αι, καϋμένε καί σύ. Ζήτησε την απ 
αυτόν μέ τό'εν ταχυδρομείου καί μέ τό 
άλλο 9α εχγ,ς τήν άπάντησιν.~

"Ar6o<: τΐΐ<: 11("·>'ιαι:

ΠΝΕΥΜΑΤΙΙ
Αίνιγμα >01

Εχω ποδαρλα και πατώ .
Έχω και όπλα και κτυπω.
Μέρα ς' τούς κάμπους περπατώ.
Νύχτα σέ κάστρα κατοικώ.
Τους κόπους μου τρώ·/’ ή οωτιά,
Ανδοες, γυναίκες καί παιδία.

‘ίί///<. .·/■ Χινγω.Ιιιι:
Αίνιγμα 2<>>

Γράμμα είναι τό πρώτον μου 
Λεϊον τό δεύτερόν μου
Καί όρος ύπερή φανόν _
Δηλοί τό σύνολόν μου. I ιρωι- κ,υ Ι/ω(.2ι 

. Αίνιγμα ΪΟ5·
Έκκλησίτσα θολωτή

Ενας στύλος τήν κρατεί. .1; 3·“'

ΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Αίνιγμα ϊ·>4

'Από εν ώραίον άνθος 
Αν έν γράμμα αφαιρέτης, 
Ενα ποταμόν μεγάλον 

ΙΙαρευθύς θ’άποτελέσης. H·,1· .ν<ι<,ωι-·-σ>.-
Αίνιγμα 208

Είμαι νήσος τοϋ Αιγαίου 
Χ»’πως είμαι αν μ' αφήσ-ης’ 
Άν μέ άποκε’φαλίσης 
Σ’ τόν γυαλό θά μ' άπαντήσης.

Κρί>·"<· τδ>· όάσώκ
• ·

Λύσεις ασκήσεων Λ- Τεύχους
Ι9ΐ, Τό κανάτι.-197) Ή χελώνή.-iV8j 

ΊΙ σταφυλή. - 199 Ό.κεραυνό: καί ’00) 
τό ξυλοκέρατον.



Κατά τόν λήςαντα 'Απρίλιον είργάσΟη- 
σαν ϋπερ τοϋ Περιοδικού μετά μεγάλου εν
διαφέροντος. άποσπώντος Οείμάς εύχαει- 
στία; έχ μέρους τής διευΟύνσεως οί κ. κ. 
bp. Λμιρΐίη, I·',:'Γνγία Ί’ωτιόΛυι·. Κϊγινία 

'.Ιιτύ.τα. V<r<>i« .luf.Jr). /'. Κιιΐ'αήϊνιιι;. I'. 
'Λποστο.Ιίίηι;, .V. li. Κ«><ηηι;. Σοφία.1. Τσα- 

jt«<!on. Έ.Ιίνη Μαρίνον. Έ.Ιίνη Πιτοίτον. 
.■I. .Ι/α./τος, fl. -Ι/.τΓζτος, I. £apaxnr,rrz>v/<:, 
Γ. Ί'(π'ΐϊ·.1ιιις. Ε.Ι. hovpoElov χαί .4. ’.-1 >·- 
ςωι-ίάΛμ;. <7rr<< tmi γρίφα χαί η'ι <Ό~<,· :

'.Iςιόΐΐιιri<: Jιfνβυ νιηη
«Τό ΙΙαιΑιχύν ΙΙ/ρίούιχόν ηλέκτρισε τούς 

μικρούς μου μαθητάς, ο'ιτινες σήμερον μοΐ 
προσφέρουσι τήν συνδρομήν των όλω χαρά, 
διότι μέ όλην τήν οικονομικήν δυσχέρειαν 
τών γονέων των. κατόρθωσαν νά πληρώ
σουν τά; σύνδρομα; των. Ελπίζω προσε
χώς νά έγγραφώσι πάντες εις τό διδακτι
κότατου Περιοδικόν. οπερ άπό τοϋ πρώτου 
τεύχους του ένεΟουσίασε και ηγαπήΟη».

Φαίνεται οτι δεν ανέγνωσες την αλληλο
γραφίαν τοϋ προηγουμένου φύλλου μου.φίλε 
/·.'. Ζιυγώ.Ιη 7.τΧ δι’ αύτά παραπονεϊσαι, ότι 
δέν σο'ι απήντησα. Λνάγνωσε την λοιπόν 
τώοα ζαΐ παυσε πλέον τά άδικα παράπονα.

Εις τόν κατάλογον τών φίλων μου δέν 
εύρον τό ονομάσου κ. .V. Φρψιντϊδη. ' Γπό 
τίνος ένεγράφης καί ποϋ διαμένεις :

Μά πώς σοϋ έπέοασεν ή ιδέα ότι δέν σέ 
αγαπώ προσφιλής A- j-t.lixi'/ Δ’.-. Ι\ι·ι-.Ιιιι .

’ Ελαβον τό υπόλοιπον τών. συνδρομών 
Σας, φίλτατε J. .\';.virax<''~onJr καί .V. ΙΙι- 
.Ιίνιζα 7.7.·. σάς ευχαριστώ.

Ελαβες τό φύλλου φίλτατε / . ;
Φύλλα τοϋ Δεκεμβρίου δυσκόλως Οά εύ- 

ρείΐώσ ν αγαπητή Έ.Ιίνη Κορτι’οί.Ιη, S'-ότι 
όλα έδέΟησαν είς σώματα.

*Ο· διανομεΰς πταίει διά τήν καΟυστέρη- 
σιν άγαπητέ J. Ibrp0-<v.b. Λυτός ό 
κακός ' Εις δν &ά κάμω παρατήρησιν.

Δώρα /αμβάνουσιν οί πληριόσαντες.
'Όσα αινίγματα η λύσεις η ποικίλα περ- 

πνά μοΐ έσταλησαν έπι τοϋ χύτου χάρτου 
γεγοαμμένα δέν Οα δημοσιίυΟώσι και έστω 
πρός γνώσιν Σας' τό ήκουσες φίλτατε J. 
Α α.Ι.Ιιβωχϊί .

Έλαδον τας ϊπιστολα; σας. φίλτατοι V.

Α’ρίζιι καί Ειρήνη ίίαι'σίΐ καί έχάρην, διότ 
είοον πόσον μέ αγαπάτε.

Διά τό εξωτερικόν ή συνδρομή φιλτάτη 
.Ιίχαετμίι η ΚουταΙΐα είναι φρ χρ. 3 .‘, . ώστε 
αναμένω καί τό υπόλοιπον.

«Τώρα μόλις έγνιόρισα τό //ακίιχόι· lit- 
ριαύικόν, μοΐ γράφει ό νέος^φίλος μου /. J. 
Ι’ογιαντί'ΐή:, καί δέν Οά χωρισΟώ ποτέ απ’ 
αύτοΰ. Τό αγαπώ περισσότερον από όλα τά 
βιβλία μου διά τήν εκλεκτήν τροφήν, τήν 
όποιαν μοΐ παρέχει. . .« Καί έγώ σέ φιλώ 
πολύ άγαπητέ μου διά τήν άγάπην σου.

Ή καρδίαμου 'έχει τόπον δι' όλους τούς 
καλούςμου φίλους.προσφιλές μοι Κρίνον r~.iv 
.Ια<ώί>·. Άπό τοϋδε σέ αγαπώ όσον καί τού; 
καλλίτερους συνδρομ-ητάς μου. Γράφε μου.

Καί σέ καί τα αδελφάκ,ια σου ευχαριστώ 
πολύ. άγαπητή Αι<5ώ .Γ. .Ιε>·Γθί<!»|, διά τήν 
πολλήν αγάπην σας. Τό « ’Ορφανό τής 
Κρήτης» δέν Οά έκδοΟή είς ίδιον τεύχος.

Τά ονόματα τών λυτών φίλτατε Λ[·ι<·γ. 
I . \ιι'ι.τη δημοσιευΟήσονται είς τό τέλος.

Μέ τήν σειράν τ«·>ν Οα δημοσιευΟώσιν όσα 
είναι καλά, έ; εκείνων τά όποια μοΐ 'έστει
λε; φίλτατε ΊΙρ. Μαιροννη ν.ΰ Έ.Ενή. II.Ιό 
τω>·. I >ί δύο τόμο·, μου τιμ. δραχμ. 2 .

Ήτο ίδική σου ή «Παιδική ήχώ", τήν 
οποίαν εύημοσίευσα εις τό προηγουμένου 
τεύχος, φίλε .V. Ιάμτσαΐ Γράψε μου 
διότι ό φίλος μου //. Ι/«·,ιω>υ/<: μοΐ γράφει, 
ότι τήν είχες χ./έι'νι ! άπό άλλο περιοδι
κόν. Τά αινίγματα σου, αν ήναι καλά -καί 
ιδικά σου, Οα δημοσιευΟώσιν.

Ι’.ν *.·1 γ«.λ;>·γι(· ανταποκριτήν ήμών <όοί- 
σαμεν τόν κ. Άχύατ. Sixni>.

Καΐέγώ μέ μεγαλειτέραν χαράνέδιάβασα 
τό πρώτον γραμματάκι σου φιλτάτη Τινίχα 
.V llvprrain.tiii.l'jv, τό όποιον εύχομαι νά 
έπακολουΟήσωσι και άλλα πολλά-πολλα.

II « ευφυΐα 05εως ■>. τήν οποίαν μοΐ έ
στειλες φίλε ΙΙο.Ιιχί άανηρ έχει δημοσιευΟή 
είς τό α φύλλου τοΰ H 'έτους τοϋ ΙΙαίΛιχην 
ΙΙιριι,Λιχοχ .' '■ .' Μά δέν έπρόσεχε; λιγάκι, 
όταν τήν ίντίγρίφεζ ;

■ Αγαπητέ. //(ο/ο/Λϋ Jr«iii,iza ' "Αν ό 
υπαινιγμός αφϊώρα ήμας, νομίζεις ότι τρέ
πει νά τζ βάλωμεν μέ άνθρωπον ό όποιος 
κυριολεκτικής Ζγασε τ« -τ«· γάλκι ror : !


