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Ο ΧΡΙΣΤΟΣΙΙρός τούς άναγνώστας
Με τό θάρρος τό όποιον μάς εμπνέει ή άπόφασις νά έργασθώμεν 

εύσυνειδήτως υπέρ τών.μικρών φίλων τον περιοδικού καί με την ελ
πίδα οτι ή τοιαύτιί έργασία δέν θά μείνη ανυποστήρικτος, άπεφασί- 
σαμεν την έκδοσιν τού άνά. χεϊρας φύλλου.

Ή έκτίμησις ής έτυχεν Λ προσωπική συνεργασία τής Διευθύνσεως 
είς άλλα περιοδικά παρά τε τού τύπου και τού κοινού, ένέπνευσεν 
αύτή τίιν πεποίθησιν οτι και αυθις οτε μόνη αναλαμβάνει την έκδο-Ί 
σιν ίδιου περιοδικού, δεν είναι δυνατόν ή νά ύποστηοιχθή παρά τής 
κοινωνίας είς ίϊν προσφέρει άοιστον μορφωτικόν μέσον δ’ά τούς μι
κρούς Έλλιινήπαιδας, ίδια δέ παρά των έν γένει διδασκάλων τού 
Κράτους, είς τό κοπιώδες έργον τών όπο'ων έρχεται βοηθός καί σύν
τροφος

Διά τών προλόγων, βεβαίως, και τών υποσχέσεων δεν πληρούται 
ό σκοπός τής έκδόσεως ενός φύλλου πρός τούτο απαιτείται χρόνος 
μακοός και έργασία ενσυνείδητος. Έκεί\ο όμως- τό όποιον απαιτεί
ται ως έγγύησις διά τίίν επιτυχίαν τής έκδόσεως τοιούτου φύλλου 
είναι ή έξασφάλισις τής συνεργασίας διαπρεπών λογογράφων καί 
παιδαγωγικών δυναμένων διά τών γνώσεων ή τής είδικότητος αύτών 
νά συντι’λέσωσι τά μάλιστα είς την εύστοχίαν τού έπιδιωκομένου.

C τούτο έδείχθιι ει’τνχί·.ς Λ Διεύθυνσις τού «Παιδικού Φύλ
λου» «τι έν βλέμμα έπί τών ονομάτων ίίτινα κοσμοϋσι την πρώτην 
σελίδα τού περιοδικού, πείθει πάντα ότι εύσυνειδήτως είργάσθημεν 
είς τόν καταρτισμόν τού καταλόγου τών συνεργατών είς τό δύσκο
λο ν έργον.

Έκτος τής πολυτίμου συνδρομής τών φίλων συνεογατών,άριστον 
επίσης βοήθημα θέλουσι παράοχη τή Διευθύνσει και τά όμοιου σκο
πού και νλης Γαλλικά, Γερμανικά καί ’Αγγλικά περιοδικά, έξ ών 
μεταφέροντες παν τό συντελούν είς τόν σκοπόν τού ήμετέρου φύλ
λου. θέλομεν προσπαθήσει νά καταστήσωμεν τούτο αντάξιον τής εν
θέρμου συνδρομής,ης έτυχεν άπό τής άναγγελίας τής έκδόσεως του, 
συνδρομής ήτις έπιβάλλει εις την Διεύθυνσιν την ύποχρέωσιν νά δι
καίωση τάς προσδοκίας τών ύποο'τηρικτών της πρός οϋς καί έντεύ· 
θεν έκφράζει άπό βάθους τής καρδίας εύχαριστήρια θερμά.

Με τοιαύτα έφόδια πρός ενσυνείδητον έργασίαν άναλαμβάνοντες 
σήμερον τό δύσκολον έργον,έχομεν τίιν πεποίθησιν οτι τή συνδρομή, 
τών γονέων καί διδασκάλων θέλομεν δυνηθή ν’ άναπλιιροίσωμεν κε
νόν παρά τώ ήμετέρω έθνειτίιν έλλειύιν τού οποίου κατανοεί πας τις.

Την επιτυχίαν τής έκδόσεως έξηρτήσαμεν ι'κ τής ύποστιιρίξεως 
τού τύπου καί τών διδασκάλων τών γονέων καί τών κηδεμόνων.

Έλπίζομεν οτι θά μάς την παράσχωσιν,

’Εντός φάτνης πενιχρής καί είς 
μικρόν χώρίον τής Ίουδαίας γεν - 
νάται ό Θεός !

’•Εκεί, είς σπήλαιον μικρόν, 
μακράν τού. κόσμου, βλέπει τής 
ημέρας τόν ήλιον τού ανθρώπου 
ό λυτρωτής.

Ταπεινούται έν τη γεννήσει 
Του ό Θεός, δια. νά παράδειγμα- 
τίρη, νά διδάξη τούς ισχυρούς 
τού κόσμου !

Ό άστήο δστις άνέτειλεν εντός 
ενός σπηλαίου, λάμπει είς τόν 
ουρανόν καί ο'ι μάγοι σπεύδουν 
νά χαιοετήσωι τίιν ανατολήν 
Του

Τιμάται ό "Ανθρωπος, ποοσ- 
κυνεϊται ό Βασιλεύς, λατρεύεται 
ό Θεός ύπό τών μάγων.

Ή σμύρνα, ό χρυσός καί ό λί· 
βανος είναι τά δείγματα τής τι
μής, τοϋ σεβασμού.τής λατρείας.

Ό συγκρατών τόν κόσμον δ- 
λον, κρατείται είς τάς άγκάλας 
τής άγιας Του μητρός.

Οΐ ισχυροί σκοτίζονται έκ τής 
λάμύεως τής μορφής Του καί τέι 
είδωλα ποό τής πνοής του πί
πτουν συντριβόμενα.

Βαπτίζεται ό Χριστός είς τόν 
Ίορδάνην καίό "Ανθρωπος καθα
ρίζεται έκ τού ρύπου τού αμαρ
τήματος.

Διδάσκει ό Σωτήρ άνά τέι σύμ- 
παντα καί ή αλήθεια τών λόγων

II ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΕΠ ΤΩ ΝΕΩ ΕΤΕ!

Σ’ η/ς πρώτος χοοΰς τη ζά.Ι t 
ΙΙοϋ [ΐ'ε γι.Ιοια θα ραρθητε 
Έτΰ αίίς ί'ΰ ενθν^ήζε 
Με χαρούμενη καρδαι 

Του φωτίζει τής ύιανοίας τά σκό
τη.

Θαυματουργεί ό Χριστός καί 
στερεοϋται ή πίο'τις τήε άληθείας.

Καταδιώκεται ύπό τών παρα
νόμων ό αναμάρτητος καί σώζει 
έκ τής ανομίας’ ιόν κόσμον.

Σταυρούται καί θνήσκει καί 
θάπτεται, εξαγοράζων διά τού 
αίματός Του, τού ανθρώπου τάς 
αμαρτίας.

Νεκοοϋται ύπό τοϋ θανάτου, 
διά νά νέκρωση τόν θάνατον

Άνίσταται ό Θεός καί ιϊνιστά- 
μενος ανεγείρει τής μεγάλης, τής 
αίωνίας.τής άσαλεύτου έκκλησίας 
τά θεμέλια.

Τώρα ιδού ! Θρησκεία μία, α
ληθής, άγια καί μεγάλη, ή Ίδική 
Του, καταυγάζει τόν κόσμον 
σύμπαντα.

Κατεστοάφησαν έθνη άφα.'·:- 
σθησαν τέι έργα τών ΐσχυν ον,τής 
γής,τό έργον δμως τού Θεού πα
ραμένει άσύντοιπτον είς τούς 
αιώνας

Ήμερα τή ημέρα κατακτά νέον 
έδαφος καί φέρει είς τό φώς τής 
αλήθειας νέους κόσμους, νέους 
λαούς.

Κύφομεν πάντες ποό τοϋ με
γάλου Ανθρώπου, τού μεγάλου 
Βασιλέως, τοϋ μεγάλου Θεού!

Γϊϊκος

Μη ξεχύνετε και χόΛ 
,1/? Ιην προθυμίαν 

Βοηθοί ’στην ύυσενχίαν
Να προσίΛθετε .re ίδιά.
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ΞΩίίς-τούς δρόμους 
κίνηης διαβολεμέ
νη Όμιλοι δια- 
σταυροΟνται, όνώ 

ακούεται ή φωνή τοϋ 
πωλητοΟδστις διαλα- 
λιΐ τα έλκυττικώ- 
τερα Εμπορεύματα του 
καί τδ αίμα συγχρό

νως των παιδιών τής γειτονιάς, 
άτινα έπα ηγύριζον την μεγαλειτέ- 
ραν των εορτών τοϋ Χριστιτνικοϋ 
κόσμου.

Μόνον εις ένα σπήτι, εις την 
πλέον άπόκεντρον γειτονιάν δέν φεγ- 
γοβολεϊ ή χαρά. Κλειστά τά πα
ράθυρα, μανδαλωμένες ή πόρτες. 
Νομίζει κανείς δτι δεν αποτελεί τδ 
σπήτι’έκεϊνο τδ ήμικατεστραμμένον, 
μέρος τής πόλεως.

Δυο παιδιά, παιδάκια άγγελοκα- 
μωμένα, κοντά τδ ένα ’ς τ ’ άλλο, 
τουρτουρίζουν άπδ τδ κρύο. Τδ τζάκι 
σβυσμένο. Τδ ενα παιδάκι σκαλίζει 
τη χόβολη ολοένα. ΈπΙ τέλους 
Ανακαλύπτει μία μικρή σπίθα, άλλα 
τί νά κάμη καί αυτή ποΟ δβσρρηας, 
βορρηας Δ· κι μορίου, μέ λύσσα ει
σορμά άπδ τδ μισοβγαλμένο παρά
θυρο τής πόρτας ....

ΑΙαΰρα φορέματα —πένθι

_________________________ 4
ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΩΝ ΟΡΦΑΝΩΝ

τον — στολίζουν τήν παρθενίαν των.
• Εις τήν άλλη γωνιά, ό πατέρας βα- 
■ ρειά άρρωστημένος πολεμάει μέ τδ 

χάρο. Καί τά καίμένα τά παιδάκια 
δέν κάμνουν άλλο ή να σκαλίζουν, 
νά σκαλίζουν αδιάκοπα τή στάχτη 

Μ' άλλοίμονον ! Καμμιά φλόξ ! 
Καί μόνο μέσα ς’τή σκοτεινιά καί 
τδ κρύο, μισοφέγγ-ι ή σπίθα Εκείνη, 
ή μικρή καί καρφώνουν Επάνω 
σ' αυτή τά παραπονεμένα μάτια 
των τά δρφανά, άπδ τά νηστικέ 
χείλη τών οποίων βγαίνει Ελαφρά 
στεναγμός διά τδν τάφον τής μητέ
ρας, ό όποιος άκόμη είναι βρεγμένος . 
μέ τά δάκρυά των . !

Άλλα ποιδς ήξεύρει αν ή σπίθα 
έκείνη δεν είναι τδ άστρον τδ όποιον 
κατά τήν γέννησιν τοϋ Χρίστου 
έσπινθηροβόλησε εις τά πλάτη τά 
άπειρα τοϋ ούρανοϋ καί λάμπει ή 
σπίθα έκείνη εις τδν ούρανδν τής δυ
στυχίας διά νά φωτίση τήν πίστιν 
εις τδν θεόν !

Αυτή σώζει καί παρηγορεΐ τά 
πόνε μένα στήθη.

Ο βορράς έξοκολουθεϊ νά συρίζϊ], 
άλλ" ή σπίθα φωτίζει άκόμη.

ΤΙ δυστυχία μαίνεται άλλ’ ή 
έ.ΐ.τίς λάμπει έν τή ψυχή . . .

Δικ.
'ος προσφα-

KlKiPIKov

Κικιρίκου,
Κικιρίκου,
Κικιρίκου,
Κικιρίκου, 

. ΚΐΚίρίκου,
Κικιρίκου,

i.

Κικιρίκου, κικιρίκου μόλις ή αυγή χαράξη 
Κικιρίκου, κικιρίκου τό καλόν πτηνόν θά κράξιι 
ν" · ' ικιρίκου μόλις ή αύγή φωτίση 

κικιρίκου τους ανθρώπους θά ξυπνήσιι 
κικιρίκου μέ τό πρώτον λάλημά του 
κικιρίκου ό έργάτης ς’ τή δουλειά του 
κικιρίκου -Λ ’Ά.. .2,
κικιρίκου μαΟιιται εις τό σχολεΐον

, _ τή δουλειά του
το ^παιδάκι ς' τό βιβλίονκικιρίκου
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ΠΑΤΗΡ ΚΑΙ ΥΙΟΣ
Ό Γιώργος έμεγάλωσε τώρα 

είναι 15 ετών,Και ή μαμά του θέ- 
λουσα νά τόν κάμη νά μάθη τό 
σχολεΐον τοϋ κόσμου, τοϋ έδωκε 
τήν παραμονήν τών Χριστουγέν
νων 25 δραχμής νά. προμηθευθή 
μόνος τά τρόφιμα της οικογέ
νειας διά τήν μεγάλην ημέραν.

Ίδέτε τον τώρα ακολουθούμε
νος άπό τόν υπηρέτην του.δστις

νόν, πριν φθάση είς τά κρεοπω
λεία. βλέπει κόσμον συνηγμένον 
έξωθεν μικρής οικίας· πλησιάζει 
καί μανθάνω. μετά φρίκης δτι 
προ όλίγου οί δικαστικοί κλητή
ρες συνέλαδον τόν κυρ Σωτή- 
ρην — ένα πτωχόν Εργατικόν — 
καί τόν ώδήγησαν είς τάς φυλα
κής,-διά χρζος δέκα πέντε δραχ
μών τάς οποίας ώφειλεν άπό έ- 
νοίκιον είς τόν κύριον τής οικίας.

Τοϋ Γιώμγου ή καρδιά έρρά- 
γισε!

Παραγγέλλει είς τόν υπηρέτην 
του νά μεταόή είς τήν άγοοάν 

. και νά τόν πεοιηείνιι. αυτός δέ 
διευθύνεται είς τάς φυλακής τών 
όφειλετών.

— Που είναι ό κυρ. Σωτήρης 
Κ ;έρωτά τόν άρχιφύλακα

— Κάθεται μέσα καί κυττά έξω, 
άπαντά είοωνικώς ό αγροίκος λο· 
χίας. Τί αγαπάς ;

— Nci τόν αποφυλακίσω ! ά
παντά μετά Θάρρους ό μικρός 
φιλάνθρωπος.

— Καί πώς ;

— Πληρώνων τό χρέος του !
— !....
Και ό Γιώργος, έξάγων τάς εί- 

κοσιπέντε δραχμάς, τάς οποίας 
τοϋ είχε δώσει ή μαμά του διά 
τήν αγοράν τών τροφίμων, πλη- . 
ρώνει τό χρέος τοϋ κυρ. Σωτή
ρη καί άπέρχεται χωρίς νά εΐπη 
τό όνομα του.

Άπό τήν φυλακήν, διευθυνε 
κοατεϊ ένα μεγάλο καλάθι, διευ-· ται πρός τήν οίκίαν τοϋ πτωχοί 
θύνεται είς τήν αγοράν άνθρώπου, δίδει τάς ϋπολοίπου'

Ένώ διήρχετο ένα δρόμον στε- _ δέκα δραχμάς είς τήν πτωχϊ 
’ ν, πριν φθάση είς τά κρεοπω · οικογένειαν του καί παραλαμόα 

νων έκ τής αγοράς τόν ϋπιιρέτη 
του.επιστρέφει είς τήν οίκίαν μέ 
κενής τάς χεϊοας καί κενότερον 
τό καλάθιδν.

— Καί τί καλά, μας έψώνισες 
Γιώργο: τόν έρωτά ήμήτηο του, 
σπεύδουσα είς συνάντησιν του.

— Τίποτε μητέρα.
— ΙΙώς ; διατί.;
— Διότι... διότι . έχασα τά 

χρήματα!
— ’Απρόσεκτε, ανάξιε καί γιά 

τή μικρότερη δουλειά, έψέλλισεν 
ή μήτιιρ του· νά ίδώπώς θά τά 
ξεμπεοδέψής μέ.τόν πατέρα σου. 
Καί άπήλθεν είς τό δωμάτιόν της 
έπιπλήττουσα άκόμη βαρύτατα 
τόν άγγελον έκεϊνον, δστις έσωσε 
μίαν οικογένειαν. .

Ό Γιώργος έστήριξε διά τών 
δύο χειοών τήν κεφαλήν του καί 
έμεινε σύννους καί μελαγχολι
κός.

Ό πατήρ του απότομος άν
θρωπος, δέν. ιίογιισε νά φθάση, 
μαθών δέ τήν απώλειαν τών εί-
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κοσιπέντε δραχμών έπέπληξε φο- 
ΰεοά τον πτωχόν Γεώργιον.

— ‘Ακαμάτη, δέν έβγαλες α
κόμη μόνος σον λεπτά καί γι’ 
αυτό δέν τά πονεϊς- ανριον Οά 
φας ύωμί ξερό γιά νά μάθης· άλ
λοτε νά ποοσέχης.

τής κυρίας Πολνδωρίδον έκορν 
φώΟη έτι περισσότερον.

— Μάλιστα, μάλιστα, έξηκο- 
λουΟησεν ό αγαθός κλητίιρ- τό 
παιδί αύτό, άντιληφθέν τής κα- 
ταστάσεως τής οικογένειας τον 
οφειλέτου σας—κνρΣωτήριι Κ.— 
επλήοωσε τάς 15 δραχμάς τάς 
οποίας ό πτωχός έκεϊνος σάς 
ι'χοεώστει καί έδωκε τά έπιλοι- 
πα είς τίιν οίκογενειάν τον διά 
νά ποομηθενθή τά τρόφιμα διά 
τά χριστούγεννα!

— · Χρνσό Vου παιδί, έπα-
νέλαβεν ό δικαστικός κλιιτήο δα- 
κονων κιι καταφιλίον τον καλόν 
Γεώργιον, είς τους όφΟαλμονς 
τού. όποιον τώρα εφάνησαν δύο 
δάκρυα

"Αν έκλ αιε διότι έμαθεν οτι ό 
πατήρ τον ήτο ό κακός οικοδε
σπότης,οστις έφνλάκισε τόν πτω· 
χόν οικογενειάρχην,ίί διά τάς πα · 
ρατηρήσεις καί τάς επιπλήξεις 
τών γονέων τον καί τίιν άποκά- 
λνύιν τον ί εύδονς τό όποιον ει- 
πεν είς τίιν μητέρα τον, δέν γνω
ρίζω, εκείνο όμως τό όποιον ή- 
ξεύρω είναι οτι. ό .σκληρός πα
τήρ καί ή μήτηρ τον μέ μίαν 
φωνήν:

— Παιδί μον . . .· 
ένηγκαλίσθησαν τόν Γιώργον καί 
τόν κατεφίλονν κλαίοντες.

Είναι στιγμαί κατά τάς οποίας 
καί οί λίθοι σνγκινοννται.

'Από τής ημέρας· έκείνης. διη
γούνται, δτι ό κύριος Πολνδοιρί- · 
δης, δέν έφνλάκισε οντε άπεδίω- 
ξε ποτέ άπό τίιν οίκίαν τον πτω
χόν ενοικιαστήν.

Ή ποάξις τοϋ καλού νΐού έγι
νε μάθημα διδακτικόν είς τόν κα
κόν πατέρα.

Περί την έσπερον ήλθεν είς 
τίιν οίκίαν τοϋ κ ΓΙολνοωρίδη, 
τοϋ πατρός τοϋ Γεώργιον, είς δι- 

. καστικός κλητίιρ και πςιρεδωκεν 
είς αιίτόν 15 δραχμής.

— Ά ! έπλήρωσεν ό παληάν 
Ορωπος ; ίιοώτησεν ό κ Πολνδω- 
ρίοης Ί ί ένόμισε. οτι Οά μου 
ψάη τά λεπτά : Καί έβαλε τάς 15 
δραχμάς είς τά θηλακιά τον.

Ό κλητίιρ, τότε μόλις είχε, 
παρατηρήσει τόν μικρόν Γεώρ
γιον καί έννοήσας δτι Λ τον υιός 
τον κυρίου Πολνδωρίδον έμεινεν 
εκστατικός.

— Τί τόν παρατηρείς έτσι ; 
διέκοφεν ύ πατήρ- είναι ή ενγε- 
νία τον, ύ γνιός μον. πον έχασε 
σήμερα, μέρα μεσημέρι μέσα άπό 
τά χέρια τον ένα είκόσιπεντά- 
ρικο πού τού έδωκεν ή μητέρα 
τον νά ύωνίση 'Ανίκανο παιδί 
γιά κάθε δονλείά- κνρ. Σταμάτη 
— έτσι έλεγαν τόν γέροντα κλη 
τήρα, τίμιον καί καλόν άνθρω 
πον.

— Ιίαιδί μον, έφώναξεν ό κλη- 
τήρ καί ριφθείς έπί τον Γεώργιον 
τόν κατεφίλει είς τό μέτωπον καί 
τούς όφθαλμούς.

Οΐ γονείς τον μικρόν δέν ήδύ- 
ναντο νά έξιιγήσονν τό κίνημα 
τον δικαστικόν κλητήρας

— "Εχετε ένα άγγελον είς τό 
σπήτί σας. κ ΙΙολνδωρίδη, τόν 
όποιον πρέπει νά παρακαλήτε 
νά σάς χαοίση ό Ο’εός.

Ή έκπλιιξις τον κνρίον καί

ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΦΥΛΛΟΝ

ΕΠΙ ΤΩ ΝΕΩ ΕΤΕΙ 
(Ενχη fiixpie τταιύίον)

Σαν είναι τά μεσάνυχτα σιγή,
Προτού ό νέος χρόνος ν' άνατεί.Ιη,
Μοϋ Λεν ό ουρανός πώς Θ' άνοιγή 
Κι' ό π.Ιάστης Θεία όωρα Θά μάς στεΐ.Ιη

Θά φΰγη ή σκοτεινιά . . . και θά φανη 
Τό <ρΐΐ>ς ζό Θειον όίονς >-ά φωτίση
Κι άμεσως Θ' άκουστή Θεοΰ φωνή 
Σ' τδκ κόσμον Θεία όωρα νει χαρίση

Σ’ αυτί] την ωρα, πΛάστη, τη σεμνή,
Που έρχεται μονάχα κάθε χρόνο, 
Εύχέ/σοί' τό παιδί που σέ ύμνεΐ 
7ο έτος νά περιίση δίχως πόνο

Γ. Βούρβαχης

ΧΩΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΕΙΔΙ
.Τό φείδι σ’ ένα χωρικό τοιαντα όμιλεΐ:
«Σάν φίλοι, γείτονα, καιρός νά ζήσωμε καλοί ! 
Δέν πρέπει τώρ ' αγαπητέ νά μέ φββάσαι πλε)ό. 
Δέν είμ' έκεϊνο πού ξενρες τό φείδι τό παλμό,· 
ακόμη καί τό δέρμα μον τό έχω αλλαγμένο » 

Αύτά μιλεϊ τό φείδι,
πλήν πίστιν είς τά λόγια τον ό χωρικός δέν δίδει. 

'Αρπάζει ένα ξύλο 
καί λέγει είς τόν φίλο·

«“Αν άλλαξες τό δέρμα σον έγώ δέν απορώ- 
μά ή καρδιά σον έμεινεν ή ίδι' αγαπημένο » 
Καί μ’ ένα κτύπο δννατό. τό άφησε ξερό.

Άν αφορμή έστάθης 
νά δνσπιστοΰν σ’ εσένα, 
νά μάθης άπό μένα, 
πώς δσω ία ’ άν μεταβληθής 
δέ Οά μποοέσης vet σωθής 

καί κινδυνεύεις τού φειδιού τή συμφορά νά πάΟιις.
--. Κράώψ) Π Λ. Άξιώτης
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ΜΕΣΑ ΣΤΟ ,ΣΑΚΚΟΥΔΙ ΜΟΥ
Μια φορά καί έναν νΜρο,ίιχς στρατιώ

της,άφοΰ υπηρέτησε την πατρίδα του έπι 
25 ολόκληρα έττα άφέθη τέλος καί άφοΰ 
έπήρεν ώς ανταμοιβήν του 3 παξιμάδια, 
έξεκίνησε δια τδ χωρίο του. Καθ’οδόν 
συνήντησεν ένα γέροντα επαίτην, ό οποίος 
του έζήτησεν ελεημοσύνην’ ό πρώην στρα
τιώτης, του έδων.ε ένα παξιμάδι καί έξη- 
ν.ολούΟησε τδν δρόμον του. Δέν έπέρασε 
πολλή ώ. α καί άπαντα καί δεύτερον ε
παίτην, χω/.δν με δεκανίκια, εις τδν δ - 
ποιον δίδει άλλο ένα παξιμάδι καί εξακο
λουθεί τδν δρόμον του. ’Αλλά καί πάλιν 
δέν 0ά είχε βαδίσει περισσότερον άπδ έ
νατόν μέτρα, όταν του παρουσιάζεται καί 
τρίτος, ό όπ’-.ϊος έφαίνετο ότι ύ—έφερε πο
ύ ύ /αί ητο πολύ κουρασμένος.

— Δύσε μου κάτι τι, ο,τι μπορείς,πα
ληκάρι μου, του είπεν.

Ό στρατιώτης διστάζει για μια στιγ
μή, έπειτα σζ.έπτεται καί λογαριάζει δτι 
άν δώση τδ παξιμάδι ποΰ τοΰ έμεινε δέν 
0 χε πλέον αυτός τίποτε’ εάν του δώση 
τδ μισό καί τύχη ν’ απανίήση ό επαίτης 
τούς δύο άλλους συναδέλφους του, θά ζη- 
λεύση, διότι αυτοί θά έχουν άπδ ένα ολό
κληρον !

Καί αυτή ή σκέψις τδν έβασάνιζε!
— Αί, ας είναι, τόσφ τδ χειρότερον, 

λέγει μόνος του, θά του δώσω τδ ·τε- 
•τελευταϊόν μου παξιμάδι, καί όσω γιά μέ, 
έγώ 0ά περάσω όπως καί δπως !

Καί έχάρισεν είς τδν γέροντα τδ τρίτον 
παξιμάδι. Ό γέρων τδ έδέχθη καί του 
λέγει άμέσως:

— Αί, τέρα, παληκάρι μου, μπορείς 
καί σΰ νά μου ζητήση,ς δ,τι Οελήσης.

Ό στρατιώτης ήρχισε νά γέλα, καί 
κτυπήσας ελαφρώς είς τδν ώμον τδν γέ
ροντα τοΰ λέγει :

— Αί! άςίδουμε τί θέλεις νά σοΰ ζη
τήσω, άφοΰ σύ δέν έχης τίποτε ;

— Μην άνησυχής, παληκάρι μου, δι’ 
αυτό, τοϋ άπήντησεν δ γέρων, ζήτησε 
μου δ,τι θέλεις.

Ό στρατιώτης μετά τήν άπάντησιν 
τοΰ γέροντος, έφάνη ώσάν σκεπτικός, τδν 
παρετήρησε καλά,καλά, καί έπειτα,επειδή 
άγαποϋσε νά παίζη χαρτιά, τοϋ λέγει :

— Λοι όν, γέροντα μου, άφοΰ θέλεις 

καλά καί σώνει νά σου ζητήσω δτι θίλω, 
χάρισέ μου μΐά καλή τράπουλα.

Αμέσως ό γέρων έβγαλε άπδ τήν 
τσέπην του, δέσμην παιγνιόχαρτων του 
τήν έδωκε καί τοϋ είπε !

— Μέ όποιονδήποτε καί άν παίξης θά 
τδν κερδίζης πάντοτε ! Συγχρόνως δέ 
παρουσιάζω·/ καί ένα σακκοϋλι του λέγει,

— Λ·ύτδ έδώ τδ σακκοϋλι ποΰ βλέπεις 
(Ια σοϋ χρησιμεύση στή ζωή σου διά νά 
πιάνης ζώα, πτηνά δ,τι καί άν Οελήστ,ς 
άρκεΐ μόνον νά τδ άνοίγης καί νά λέγης 
αυτά τα λδγία «Σύμφωνα μ έ τ δ ν 
λόγον τοϋ 0 ε ο ϋ, χ ο π! μ έ σ α 
στδσακκοϋλιμου!»

Ό στρατιώτης δέν έπίστευσε σ'αΰτά 
τά λόγΐχ τοϋ γέροντος, μ'δλα ταϋτα 
έπήρε τά παιγνιόχαρτα, εΰχαρίστισε τδν 
γέροντα καί έξηκολούΟησε τδν δρόμον 
του !

II
' Εόάδιζεν ! ' Εόάδιζε δέν ξέρω καί 

έγώ πόσην ώραν καί έπί τέλους έφΟασεν 
έμπρδς εις μίαν λίμνην οπού έκολυμδοΰ- 
σαν τρεις άγριόχηνες ! Ό στρατιώτης 
μας φοβέρα έπεινοϋσε’ τί νά κάμη! ; 
Άμέσως τοϋ ήλθε·/ είς τδ μυαλδ, νά δο- 
κιμάση τήν δύναμιν τοϋ σακκουλιοϋ του. 
Τδ ανοίγει λοιπόν εις τήν όχθην τής λίμ
νης καί φωνάζει είς τάς χήνας.

— Αι σεις έ*εΐ κάτω άγριόχηνες ! 
«Σύμφωνα μέ τδν λόγον τοϋ θεού, χόπ ! 
μέσα στδ σακκοϋλι μου».

Τί Οαΰμα! ’Αμέσως αΐ χήνες εισήλθον 
είς τδ σακκοϋλι του καί αύτδς τδ έδεσε 
δσον ήδύνατο καλλίτερα καί μ)ά καί δυδ 
στή·/ γειτονικήν πάλιν.

Μόλις έφθασεν,είδεν ένα πανΛπωλεϊον’ 
έμβήκε,καί καλέσας τδν παντοπώλην, α
νοίγει τδ σακκοϋλι του καί τοϋ λέγει:

— Νά, πάρε αύττν έδώ τήν χήνα, νά 
μοϋ τήν, ψήσης’ αυτήν δέ έδώ — έξά- 
γων τη» δευτέραν — Οά μοϋ τήν αλλά- 
ξης μέ καπνδν καί μέ κρασί γιατί δέν 
έχω ν'αγοράσω, καί αύτήν έδώ — τήν 
τρίτην — σοϋ τήν χαρίζω γΐά τδν κόπον 
σου !

Δέν πέρνα πολλή ώρα καί ο στρατιώ
της καθήμενος πλησίον εις τδ παράθυρον 
καταβροχθίζει τήν χήναν καί πίνει άφθο.- 

νον κρασί. Τήν ώρα ποΰ έτρωγε τά φρού
τα στρέφει τδ κεφάλι του καί βλέπει μέ 
μεγάλη·/ του έκπληξιν, έ'να μεγάλο με
γάλο σπήτι σάν παλάτι, τοϋ όποιου όλα 
τά τζάμΙα ησαν σπασμένα.

— Γιά νά σοϋ πώ, κύριε, λέγει τοϋ 
παντοπώλου - δέν μοϋ κάνης τήν χάρι νά 
μοϋ έξηγήσης γΙατί αΰτδ τδ παλάτι είναι 
είς αΰιά τά χάλια ;

— Αυτό, φίλε μου, ήτανε ένα λαμπρδ 
παλάτι ποΰ καί βασιλείας δεν ήτανε ά
ξιος νά κατοικήση, άλλά έμίήκαν μέ 
σα τά δαιμόνια καί τδ έκυρίευσαν, καί 
ποΰ νά πάη πλέον κανείς νά καθήση! Τό 
άφησαν έτσι έρημο, καί γι'αΰτδ έχει αυ
τά τά χάλια ! . — .

Ό στρατιώτης έμεινε σκεπτικός καί 
αοοΰ έτιλ.ίωσε τδ γεΰμα του μιά καί 
δυδ τρί/«ι ’στδ·/ Βασιλεία.

—' Επίτρεψε μου, τώ λέγει, Μεγαλειό- 
τατε, να περάσω μιά νύκτα στδ στοιχειω- 
μένο παλάτι !

— Είσαι τρελλδς, παιδί μου. Δέν ξέ

ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑΣ

έπιβχλλον 
Οέαματών 
ουρανίων 
φω πεινών 

τήςγής

έκίνησε. τήν περιέργειαν τών ανθρώ
πων όπως έςετοίσωσι τήν πορείαν, τάς 
περιόδους καί αυτόν τόν μηχανισμόν 
αυτών καί έν γένει τούς νόμους τούς διέ- 
παιτχς τό σύμπαν Είς τήν περιέργειαν 
ταύτην ήνώθη κατόπιν καί τό συμφέρον
τών ανθρώπων, διότι άνΐυ τής γνώσεως 
τών άνωτερω δέν ήτο δυνΧτόν νά έχω- 
σιν.τόν κανονισμόν τοϋ χρόνε.υ. ’Εκ τών 
ερευνών λοιπόν τούτα.·' προέκυψεν ή 
Αστρονομία ήτις. ώς φαίνεται,

ρεις λοιπόν ότι χιλιάδ-ς απδ τούς υπη
κόους μου ποΰ μπήκαν έκεϊ μέσα δέν 
έξαναδγήκαν, ζωντανοί ;

— Ά ! μά αύτδ δέν είναι τίποτε ! άφή- 
σατε σάς παρακαλώ.νά δοκιμάσω κ’έγώ.

— Άφοΰ επιμένεις, παιδί μ?υ, σ'άφί- 
νω - νά πας, άλλά νά μην παρχπονεθής 
ύστερα γιά ο,τι σοϋ σ/μόή.

'Αμέσως ό στρατιώτης’,χωρίς να χάση 
καιρδν τρέχει στδ στοιχειωμένο παλάτι καί 
άφ’ού έκρέμασε τδ σακκοϋλι του άπδ ένα 
καρφί, άναψε .ένα τσιγάρο καί έκάπνιζε.

Κτυποΰν μεσάνυχα ! τί θόρυβος, τί 
φωνάίς, τί ζ.α/.δ ποΰ γίνεται έκεϊ μέσα ! 
"Εξαφνα, άπ'όλαις τής γωνιαϊς τών δω
ματίων ξεφυτρώνουν δαίμονες, μικρ’ί καί 
μεγάλοι, τοϋ φωνάζουν κ»ί χειρονομούν 
καί ς,ι οποίοι, έως ποΰ •/’άνοιγοκλείστ,ς 
τδ μάτι σου περικυκλώνουν τδν στρατιώ
την μας.

(Κατά τδ Γαλλικόν) (άκολο-θεϊ).

Γ. ^ΕύΟύδουλοζ)

έλαβεν έναρξιν έν Χαλδέκ, μετεφέρθη 
έκεΐθεν εις Αίγυπτον καί κατόπιν είς τήν 
Ελλάδα. Ό'Θχλλής, δ ΙΙυθχγό ρας καί 
άλλοι άρχαϊοι Έλληνες έκαμον σπου · 
δχίας ανακαλύψεις, άλλ' ή αστρονομία 
Λεν προώδευσε πολύ μίχρις ου κατά τόν 
Ι.ηον αιώνα άνεφάνησχν ό Γαλιλαίος, 
ό Νεύτων δ Κοπέονικος κλπ. οϊτινες 
ανέπτυξαν αύτήν καί κατέστησαν μίαν 
τών σπουδαιότερων καί έποφελεστέρων 
επιστημών.

Τρία αστρονομικά συστήματα έπρο- 
τάθησαν. Έκ τούτων, τό γινόμενον κοι
νώς δεκτόν είναι τό τοϋ Κοπερνίκου, 
καθ'οδ "Ηλιος κατέχει τό κέντρον,οί δ 
άστιρες. οί πλανήται κινούνται πέρι 
αύτοϋ. Τό σύστημα τούτο, ειχεν έπι- 
νοηθή καί ύπό τοϋ ΙΙυθαγόρα, άλλ'επει
δή δ Κοπέονικος έτελειο.τοίησεν αυτό, 

. 3ιά τούτο έλαβε·» αυτός τήν 3οζαν τής 
άνακαλύψεώς του.

Οί άστέρ'ες είναι ίύο είίών. α’ οί

J Μ
 «.

-
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έχοντες ίδιον φίς, ώς δ ήλιος καί β' 
ci δανειζόμενοι τό φώς αυτών.Εκ τού 
αστέρες τού έχεντος ίδιον φως πέριξ 
τοϋ δπείευ στριφενται. Οί τελευταίοι 
ονομάζονται π./αη/ται, παρακολουθού- 
μενοι καί ύπο άλλων αστέρων, οϊτινες 
καλούνται δορυφόροι.

Άπ.Ιανεϊς. αστέρες όνεμχζοντχι οί 
μή μεταβάλλοντε; ποτέ Οέσιν σχετικό; 
ώς πρός τον ήλιον, διχτηρφίήντε; με - 
ταξόΡ των τήν αυτήν άπόστχσίν καί 
έχοντες ίδιον φώς.

Αστερισμός καλείται τό σύνολον 
πολλών άστέρων, δ πλουσιότερος 5 ό
λων είναι ή έ/ τώ ούρχνώ φχινομένη 
ταινία άποτελουμίνη έκ τοΰ ηνωμένου 
φωτός απειραρίθμων μικρών αστέρων, 
τούς οποίους δ όφθχλμ;ς δέν διχκρ νει, 
καί έχουσχ τό χρώμα τού γάλχκπες, 
δι' δ καί Γα.Ιαζίας καλείται.

Ό "ΙΙ.Ιιος είναι τό πρώτιστον των 
αστέρων, είναι δ μεγαλοπρεπής φωστήρ 
όστις φωτίζει καί ζωογονεί πάντα τά 
πέριξ αΰτοΰ ήτοι τού; πλανήτας. έν οί; 
καί ή Γή, είναι δέ σώμα σφαιρικόν.

ΊΙ.Ιιοστασιον καλείται .ή εποχή 
κχθ'ή. -δ Ήλιος δέν σταματά μεν καθ' 
ολοκληρίαν αλλά κινείται ήλίγον αισθη
τός· λαμβάνει δέ τούτο χώραν δίς τοϋ 
έτους, τήν 9 Ιουνίου, δτε έχομεν τήν 
μεγαλειτέραν ήμίραν καί τήν μικροτέ- 
οαν νύκτα, καί τήν 9 Δεκεμβρίου, δτε 
έχομεν'τήν μικρότερα·/ ήμέραν καί τήν 
μεγαλειτέραν νύκτα.

'Ισημερία. λέγεται δτε ή ήμερα είνχΐ 
ίση μέ τήν νύκτα, λαμβάνει δ’ αΰτη 
χώραν δίς τοϋ έτους, τήν 9 Μαρτίου 
καί τήν 9 Σεπτεμβρίου.

77 Σε.Ιήνη είναι σφαίρα παρακο
λουθούσα τήν Γην, ήν φωτίζει κατά 
τά;νύκτας δι’άντανακλάίεως τοϋ φω-' 
τό; δπερ λαμβάνει παρά τοϋ Ήλιου, 
διότι ίδιον φώς δεν έχει' είναι δέ δ 
δορυφόρος τής γής.

7/ Γή είναι έπίση; σφαίρα, δ δέ άήρ 
δστις πε_.ικυκλώνει αυτήν εις πάχος 60 
μιλιών ονομάζετε, ι ατμόσφαιρα. 
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Ή Γή έχει δύο κινήσει; α' στρέφεται 
περί τόν ίξονά τη; έ.τός 2 ί όρων καί 
μά; δίδει διαδοχικός τάς ημέρας καί 
τά; νύκτας, καί (Γ στρέφεται πέριξ 
τοϋ Ήλιου εντός 365 ήμερόν καί 6, 
ώρών μειον ολίγων λεπτών. Αί πλεο- 
νάζουσαι αΰται 6 ώραι έν διαστήματι 
τεσσάρων ετών γίνονται 24 ώραι, 
άποτελοϋσαι οΰτω μίαν ήμέραν ένεκα 
τούτου πάν τέταρτον έτος έχει 366 
ημέρας, καλείται δέ τό έτος τούτο 
βίσεχτον ή δέ -ήμέρα αΰτη προσετέθη 
εις τόν μήνα Φεβρουάριον ή δευτέρα 
αΰτη κίνησις τής γής μάς δίδει τάς 
τέσσαρας ώρα; τοϋ έτους, ήτοι τό έαρ, 
το θέρος. τό φθινύπωρον καί τόν χει
μώνα αϊτινες είναι Οερμότεραι ή ψυχρό
τερα! άναλόγω; τοϋ τρόπου καθ' ον δ 
Ήλιος ρίπτει τά; ακτίνας του έπί των 
μερών τής γής άτινχ φωτίζει, ήτοι λο
ξός ή καθέτως.

Ό Κομήτης είναι αστρον δμοιον μέ 
τόν πλανήτην, συνοδεύεται όμως άπό 
μακράν σειράν φωτός όνομαζομένην οι· · 
μά»·, ήτις γίνεται μακροτέρχ καί φω
τεινότερα δταν "δ κομήτης πλησιάζει 
εΐ; τόν ήλιον, έλαττοϋται δέ δταν απο
μακρύνεται αυτού- οί κομήται φαίνονται 
σπχνίως.

"Ολος δ χρόνος δστι: ερρευσεν άπό 
κτίσεως κόψου μέχρι σήμερον διαιρεί
ται εις ημέρας, ‘εβδομάδας μήνας, κχί“ 
έτη ή ήμέρα μετά τής νυκτός συγκρο
τείται έξ 24 ώρών, ή δέ ώρα έξ 60 
λεπτών α' έκαστον τών όποιων διαι
ρείται εις 60 δευτερόλεπτα κλπ. Τά 
ονόματα τών ήμερων είναι τά εξής. Κυ
ριακή, πρώτη, ήμέρα τοϋ Ήλιου, παρ' 
ήμϊν δέ τοί; χριστιανοί; ήμέρα τοϋ 
Κυρίου. Δευτέρα, ήμέρα τής Σελήνης. 
Τρίτη, ήμέρα τοϋ Άρεως, Τετάρτη 
ήμέρα τοϋ Έρμοϋ, Πέμπτη, ήμερα τοϋ 
Δ'.ός, Παρασκευή, ήμερα τής Αφροδί
της καί Σκββατον, τελευταία, ήμερα 
τοϋ Κρόνου.

II ίΰδόμας είναι μικρά περίοδος'χρό- 
νου παραδεχθείσα-παρ’ όλων σχεδόν
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τών αρχαίων λαών καί τών νεωτέρων 
έθνών.

"Ολα τά έθνη δέν ύπολογίζουν τά; 
ήμε’ρας ομοιομόρφων οί χριστιανοί άρ- 
χίζουν άπό τής Κυριακής, οί ’Ιουδαίοι 
άπό τοϋ Σαββάτου, οί δέ Μωαμεθανοί 
άπό τής Παρασκευής.

Οί μήνες είναι δώδεκα, συγκροτού
μενοι, οί μέν ’Ιανουάριος, Μάρτιος, Μά
ιος, 'Ιούλιος, Αύγουστος, 'Οκτώβριος 
καί Δεκέμβριος έκ 31 ήμερόν, ιί δέ 
Απρίλιος, 'Ιούλιος, Σεπτέμβριο; καί 
Νοέμβριος έκ 30 καί δ Φεβρουάριος έξ 28 
ημερών, κατά δέ τά δίσεκτα έτη έξ 29

Τό έτος συγκροτείται έκ τών 12 
μηνών, έκαστος μήν συγκροτείται έκ 

ΠΛΩΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Νά τεθώσιν ύπό έκάστην εικόνα τών δη

μοσιευόμενων εις τήν 8 και 9ην σελίδα τοϋ 
παρόντος φύλλου ύπό τόν τίτλον «Διήγημα 
άνευ λέξεων» αί κατάλληλοι φράσεις, τών 
δποίων έκαστη δέν πρέπει νά ύπερβαίνη 
τήν μίαν γραμμήν.

Θά προτιμηθώσιν όσοι θά άποστείλουν 
τάς φράσεις έμμέτρως καί δμοιοχαταλή- 
κτως.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Άπό τοϋ παρόντος τεύχους άρχεται διαγωνισμός πρός .Ινσιν τών χαθ' ά παν

τό έτος δημοσιευθησομένων ιι'.ισχησεων πνεύματος».

ΟΡΟΙ
Λί λύσεις πρέπει να στέλλωνται έντός 

τοΰ πρώτου είχοσαημέρου τοϋ μηνός, καθ’ 
ον έξεδόόη τό φύλλον

Νά φέρωσι τόν αριθμόν τής άσκήσεω; 
εις ήν άναφέρονται καί νά γράφωντχι έπί 
γωριστοΰ φύλλου χάρτου.

Νά σημειούται έπ’αύτών δ τόπο: τής 
διαμονής, ή χρονολογία, τό αληθές ο·ομχ 
καί τό ψευδώνυμον (εάν έχγι) τοΰ στέλλον- 
τος τάς χύσεις.

Διά νά τύχη τι: τοΰ ά. βραβείου πρέπει 
άφεύκτως 'ά /ύιη τάς ήμισείχς ασκήσεις 
έκ τών δημοσ'ε .θησομένω/.

Τα ήνόματα των .Ιι·τών 6ίι δομοσιευθώσιν έν τέ.ίει μετά των α.τοτε.Ιεσμΐιτωε 
τοϊ-διαγωνισμόν εις όν δεν δίνονται ν'ι .Ιάΰωσι μέρος οίμη π.Ιηρώσαντες τηε 
συνδρομήν των μέχρι τής 20 τρέχοντος μηνός.
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τεσσάρων εβδομάδων καί τινων ήμε
ρόν δλαι δέ αί εβδομάδες τοϋ έτους 
είναι 52, αί δέ ήμέραι 365, κατά δέ 
τά δίσεκτα έτη 366.

Οί λαοί ώρισαν εποχήν τινα έξ ής - 
ήρχισχν νά μετρωσΓτά έτη των οί 
άρχαΐοι Έλληνες ήρχιζον άπ> τής Λης, 
'Ολυμπιάδες. οί αρχαίοι 'Ρωμαίοι άπό 

■τής κτίσεως τής Ρώμης, οί "Αραβες 
καί Μωαμεθανοί άπό τής φυγής τοϋ 
Μωάμεθ, ήτοι άπό τής 16 Ίουλί,υ τοϋ 
έτους 622 τής κοινή; χρονολογίας, καί 
ή χρονολογία αυτών ονομάζεται Έγειρα 
οί δέ χριστιανοί άπό τής γε-νήσεω; 
τοϋ κυρίου ήμόν Ί.,σοϋ Χριστού.

Κ. Γ. Γεωογιάοιις.

Τό ό'λον ποίημα πρέπει ν' άποτελήται 
άπό εξ στίχους.

Αί βραΰευθησόμεναι φράσεις ή τό ποί
ημα Οά δημοσ ευΟώσιν εις τό φύλλον τού 
Μαρτίου έ. έ. μετά τοΟ ονόματος τού βρα- 
βευθησομένου, όστις ώς δώρον Οχ λαμβανη 
επί έν έτος δωρεάν τό «Παιδικόν φύλλον.»

Χειρόγραφα εΐσί δεχτά μέχρι τής 20 ης 
Φεβρουάριου.

ΒΡΑΒΕΙΑ
ΙΙρώτον βραΰιΧον Οχ λάβη ό έ/ων τάς 

περισσοτέρας λύσεις' εις τούτον Οχ δίδητιι 
δωρεάν έπί έν έτος τό περιοδικόν πρός δέ 
'■ - »- ·- ..τ.εϊχώ· αυτού έν τώ

Οά λάβωσι δύο, οί 
; τάς περιττοτέρας 

Οχ δίδωται δωρεάν έπί

Οά δημοσιευΟή και ή 
«πιιδικώ φύλλωο.

Δεύτερον βραδιϊον
μετά τον πρώτον εχοντε; τάς περιττοτέρχς 
λύσεις. Εΐ; τούτους Οά δίδωται δωςεχν έπί 
έν έτος τό φύλλον.

'Επαίνου θά τύχωσι πχ.τες οί έ/οντες 
λύσει; περισσότερες τοΰ ήμσ-:ω; τώ/ λύ
σεων, ά; ci/εν ό πρώτος.
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ΩΦΕΛΙΜΟΙ
\· ΠΕΡΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ? δημώδη:

«Αύγουστο χαί Γεννάρη 
Λαμποκοπάει φεγγάρι»

ΆΥερο)·;
« Γεννάρη μήνα κλάδευε
Και μή ρωτάς φεγγάρι»

*/ Kaleapor:
Τοϋ Γεννάρη τό φεγγάρι 
Έγινε γΐϊ κλάδεμα.

*#* Και τ zapzor :
“Άν βρέξη τον Γεννάρη 
Μεγάλωσε τ’αμπάρι

Ίο αΐ'Γο χαί γιι.Ι.Ιιστί: 
Quand il tonne cn Janvier 
Agrandis tes grenic s

*#* Καί ά,Ι.Ιο:
Χαρά 'στά Φώτα τά στεγνά 
Και τή Λαμπρή νά βρέχη

*/ Και >ατ' α.Ι.Ιονς:
Τή Γέννησι τήν άδρεχη 
Τά Φώτα χιονισμένα 
Και τή Λαμπρή βρεχούμενη 
Θαν' όλα ευτυχισμένα.

·,· 11 ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ έκτίσΟη το πρώτον 
ξύλινη ύπό τοϋ Μεγάλου Κωνσταν
τίνου.
Μετά 70 έτη,βασιλεύοντος τοϋ Άρ· 
ζαδίου έκάη καί έκτίσΟη έκ νέου ϋπ'ο 

τοϋ Θεοδοσίου.
Έπί 'Ιουστινιανού έκάη πάλιν αλλά 

χα'ι πάλιν έκτίσΟη λαμπροτέρα ήν 
ΣΤ . έκατονταετηρίδα μ. Χρ. 
Αρχιτέκτονες ήταν 'Ανθέμιος ό έζ 
Τράλλεων και Ισίδωρος ό Μιλήσιος. 

*,* Διά τήν οικοδομήν της έχρειάσϋησαν
8 ολόκληρα έτη.

*,* Ήρχισε τό 530 και έτελείωσε τ'ο 
538 μ. Χρ.

*,* Ί1 άγια Σοφία έχει μήκος 269 γεω
μετρικών ποϊών, πλάτος 243 και 
ύψος 188.

*,* "Οταν έγιναν, τά εγκαίνιά της, ό αΰ- 
τοκράτωρ Ιουστινιανός διέταξε καί 
έσφάγηταν 1,009 βόες, 10.00.0 πρό
βατα. (00 έλαιο·.. 1,000 χ.ϊροι, 
10.000 όρνιίες και 10,000 πυυ/1'ι 
τά όποϊα μετά 40,000 μεδίμνων σίτου 
διενεμήΟησαν εις τόν λαόν.
’Από τή-, κατασκευής της μέχρι τής

ΓΝΩΣΕΙΣ
άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως 
έπεσκευάσΟη’ϋπό τών Βυζαντινών αΰ- 
τοζρατσρων Βασιλείου Μακεδόνος, 
Ρωμανού, Βασιλείου ,Βουλγαροκτό- 
νου, ’Ανδρονίκου Γέροντας, Παλαιο- 

' λόγου, Άννης συζύγου ’Ανδρονίκου 
τον νεωτέρου, Κατακουζηνοϋ καί 
Ίωάννου ΙΙαλαιολόγου.

*,* Μετά τήν άλωσιν έπεσκευάσΟη ύπό 
Σελήμ τοϋ Β'. και εσχάτως ύπό τοΰ 
σουλτάνου Άόδούλ-Μετζήτ.

*,* 11 Άγια Σοφία ύψοϋται είς τά με
σημβρινά πλάγια τοϋ πρώτου λόφου 
τοϋ Βυζαντίου πλησίον τής άλλοτε 
Άκροπέλεως τοΰ 'Αγίου Δημητρίου 

νϋν Σαράϊ-Μπουρναΰ.
·.· ΤΟΥ ΒΕΖΟΥΒΙΟΥ αί μάλλον αξιο

σημείωτοι εκρήξεις είναι ή τοϋ 79 
μ. Χρ. οτε έφονεύδη ό Πλίνιος, αί 
τοϋ 203 καί 472 οτε ή τέφρα έξεσφεν- 
δ ,νίσβη μέχρι Κωνσταντινουπόλεως 
και αί τών ετών 512, 685, 993, 
1036, 1049, 1138, 1306, 1500 
καί 1631.

*,* Ο ΕΛΕΦΑΣ ζή δύο αιώνας περίπου. 
*,* Ή κυοφορία του διαρκεϊ εϊκοσιν ολο

κλήρους μήνας.
*,* 'Απαντάται πάντοτε είς άγίλας τών 

όποιων έζάστη άποτελεϊται άπό 40-60 
ελέφαντας.

*,* Έκαστος έλέφας δαπανά 100 λίτρας 
χόρτου καί 15 κάδους ύδατος !

",* Διά νά τούς συλλάδουν, σκάπτουν βα· 
Ούν λάκκον πλησίον μεγάλου δένδρου 
τ' όποϊ.ν κόπτουν εις τήν ρίζαν κατά 
τ'ο ήμισυ καί ένώ ό έλέφας πλησιάζη 
είς τ’ο δένδρου διά νά ξυσΟή τ'ο δέν
δρου Οραύεται, καί ό έλέφας πίπτει 
είς τήν παγίδα.

*,* ΤιΟασσεύεται πολύ ευκόλως καί γυ
μνάζεται είς διάφορα παιγνίδια.

*,* Είναι ευφυής καί εκδικητικός.
·.· ΤΟ ΑΛΕΞΚΕΙΆΥΝΤΝ άνεκάλυ- 

ψ:ν ό Βενιαμίν Φραγκλΐνος όστις 
απίθανε τνν 17 Άπρ-.λϊ,υ 1790.
11 ΑΜΕΙΊΚΙΙ ώι'.μϊσϋη ούτως ϋπ'ο 
τοϋ πρώτον αναζαλύύχντος αυτήν 
Άμερίκου Βεσπουσίου κατά τό 1507.

·.· ΤΟ ΜΕΞΙΚΟΝ άνεχαλύφΟη ϋπ'ο τοϋ 
Φερδινάνδου Κορτεσίου το 1518.
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ΠΝΕΥΜΑ ΜΙΚΡΩΝ

ΌΝϊχος τρέχει καί αναγγέλλει εις τόν 
αδελφόν του Δημητράχην οτι απέκτησαν 
άλλο ένα άδελφάζι.

— Αγόρι είναι ή κορίτσι; έρωτά δ Δη- 
μητράκης.

Καί ό Νϊκος:
— Μά κουτέ,πώς νά ξέρω τί είναι άφο’"· 

ακόμα δέν τό βαπτίσαμε !
"Εστάλη ύπό ΐ’Αμριτρίιηΐ ·

• *
•

Ό Τοτος καί ή Τιτή :
— ΧρόνΙα πολλά παππού γ’ά τή γιορτή 

σ°υ και μάς είπε ή μαμά άν μάς έώσητε 
καΟενός ά-'s μία δραχμή νά προσέξωμε 
νά μήν τήν χάσωμε στο δρόμο !

Εστάλη ύπό ο.'/ιχρού.ίας Τρα ,ία-.ίάο

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

^Αίνιγμα 1.
Μέ κεφάλι μέ νεκρώνεις

Σκάψε τάφο να έμίώ
“Αν μου κόψης τ'* χεφάλι

Ζώ εύϋύς καί κολυμόώ.
• Ι1αρ9«ι·<5πη· 

^Αίνιγμα 2.
"Αν μ’ άφήστ,ς τό καπέλλο
Καί σέ φώς μέ πλησιάστ,ς

Θά με ίδής σιγά νά λυώνω
"Αν μοϋ βγάλτ,ς τ'ο καπέλλο

Καί τον τόνον ανεόάστ.ς
Τότε άλλους, Οανατόνω.

• Μικρά ’υίβροίίίίΐσ.» 
Αίνιγμα 3.

"Αν μ’ άφήστ,ς μέ κεφάλι
θά ζητής νά μέ χορτάστ,σ,

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ
— Ανταποκριτές ακόμη δέν ώρισα, ώστε 

πά-Υε; δέον ν’ άπευΟ.νεσΟ» κατ’ ευθείαν 
ποό: τό γραιεΐον του, οΙΙαι'.ικοϋ φνλλου» 
εις Αθήνας ύΐό; "Αϊριανού αρι9 II.

— Τό παρόν τεύχος έιανεμν Οήσεται καί 
είς φι’χους μή ΐγγρ·φέ·τας, οΐτινε; παρα
καλούνται να ίπιστρέψωσιν αύτό είς τό γρα- 
φεΐον μου α· οέν έπιΟυμώσι νά ΟιωρηΟο’ϋν 
συνορομηταί

Ό Κοκ'ος παραπονεΐται είς τήν μαμά 
του ότι ό συμμαθητής του Τάκης τοΰ 
έδωκε μίαν μπάτσαν.

— Αϊ, καί δέν τοϋ έδιδες καί σύ άλλην 
μίαν.

— Τοΰ τήν είχσί δώσει πρωτήτερα μαμά. 
"Εστάλη ύπό σ ΙΙαρ&νάπησ. ν

• ·
♦

Ό μπαμπάς τοϋ Γιώργου έπέπλητ- 
τεν αυτόν, διότι κάθε μεσημέρι δέν τόν 
άφηνε μέ τή; φωναίς του νά κοιμηΟή.

Μίαν ημέραν, ένώ έζοιμάτο, έρχεται ό 
Γιώργος σιγά σιγά καί τόν έξυπνα λέγων

— Μπαμπά, σήμερα δεν κάθομαι ήσυ- 
!

’Εστάλη ύπό «Σζ.?αώ·/ι<>-ης.ο

ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

"Αν μοϋ κόψης τ'ο κεφάλι 
Υψηλά Οά μ’άνεόάστ,ς.

Tfia-.ta .Ιά.

ΜαΟημ. πρόβλημα 4 :
·£Νά τοποθετηθούν είς τρεις σειράς καί 
τρεις στήλας οί αριθμοί 2, 3, Κ, 5, 6, Ί. 
8, it, καί 10 ούτως ώστε καΟέτως, όρε— 
ζοντίως καί διαγωνίως νά εξάγεται άθροι
σμα 1.8 :

• Άρχιιιήδη·:. ·

ΑΚιγμα 5.
"Αν μ’ άφήσγ,ς όπως είμαι 
Τότε διόλου δέν σιγώ

"Αν μου κόψης τό κεφάλι
Τ’ είμαι ; Νά στο ’πώ . . . εγώ ; 

t Μικρά Δει.Ιή.»

— ’Εν τώ ιΙΒιοικώ ςυΰ/ων έημοσιεύον 
τα·, μειά συμφωνίαν, ολιγόστιχοι άγγελίαι 
ίκπαιδευτζ,ριων, καταστημάτων, έκοιδουέ- 
ν<·ιν βιζλιων έπί ά οστνλή ά.τιτύπου χλπ.

— Ιίαρακα/οϋ.ται οί κοΟνστεροΰ.τε; τήν 
συνδρομήν τω· ν’ απ.στί’λωσιν αυτήν πρός 
τόν διευθυντήν τοϋ α Η ειδικού φύλλου· 
είς ‘Αβήνας.

- Είς τό επόμενον όιΜύΟσς τών Μάγων».
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ΤΟ «ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΦΥΛΛΟΝ»
ΕΥΧΕΤΑΙ

ΙΝΑ ΠΛΝΤΕΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ" ΔΙ- 
ΕΛΘΩΣΙΝ ΕΝ ΕΥΤΥΧΙλ ΚΑΙ 
ΧΑΡΑ TO NEON ΕΤΟΣ 1896.

II.ο; τό Σον Γ.τουργεϊον τής Παιδείας, 
πρός τήν 'Ελληνικήν δημοσιογραφίαν, πρός 
τους καλούς μου φίλου; χαί άνσαποκριτάς 
καί tSiqt πρός τους σκαταπονήτως έργασθέν- 
τας μέχρι τοϋδε ύπέρ διαδόσεως τοΰ «Πχι- 
δικοΰ φύλλου» κ. χ Σπνρον θιοδωρδπου- 
.lor, Δημ. Ταμπαχόπου-Ιον, Παταγ. Ιίαρα- 
σχιυό.τον.Ιον, Δ. Χρυσισιά.Ιην, Δημ Δάμζσαν, 
'Ε.Ιίνην Κο.1ογιρθποί.1ου, Δημ Ιΐα-ααπόρου 
(τόν άγαπητόν μου Πο.Ιιχδν άατίρα) Διιύ- 
θυνσιν ■ .lal'xijc· Καλαμών Λιον-'σιοπ Οϊ- 
XovofiuitovJor, Εΐρηνην ιΐίρδιχάχη, 'Λργι- 
tElyr Μ. Ρονσόπου.Ιον, ΝιχοΧ. Δαγρίν 
βουλευτήν, Γιωρ. Παπα/μανουήΧ, Ίάχωβδν 
Δραγάισην, 'E.lcvltaar Δημηνριάδου, Άρισι. 
θ Ιϊαχα.Ιό.τον-Ιον. Γ. Πρίΰεδωρον, θ 'Ar- 
δριόπου.Ιοτ, ΓΙ, KuratartirircovXor, 7. Α’. 
Κα.Ιαποθάχην, ΈΧπΙδα ΒρυχωροπογΧου, 
Π. Πουρχαρίΐι·, 7ω. ΚαρΧάχητ, Δι,μ. Kart- 
ψιμά,ΙΧην, Φραγχ. Γ. Αογοθίιην, ΝιχοΧ. 
Ευριαχίδην,ΙΙασιΧιχήν Ί'αραϋ-η, Γ. Σούιην. 
Ίω. Δ· ΙΙα.Ιαμίΐν, Δ Α Λαούρδαν, Γιώρ. 
Ρΐγγαν, Karirar Πανταίη, Άρ. Δημητριά- 
δην, .1 Srpayyar, Δ. ΔιανιΧΧΙδηη, 0. Πα- 
.-ταΧ((ανδρήν, Άντ. Γχοϋσχον, ΦιΙ. Kovju- 
ζΙΛην, 11αι·αχ. Σπετσιίρην, εκφράζω άπό 
βάθους ψυχής τά εγκάρδια ευχαριστήρια μου

Πρώτος πρώτος ένεγράφη εις τόν κατά
λογον τών συνδοομητών ό μικρός φίλος μου 
Φαίδων zl. ΧαΧχοχονδύ.Ιης, χαριτομένο 
παιδί τό όποιον ευχαριστώ πολύ, πολύ διά 
τήν μεγάλην του προθυμίαν.

• Ακόμη τρίβω τά μάτια μου και πηδώ 
άπό τήν χαραν μου, μοί γράφει, ή Φιλτάτη 
Μιχρα Διι,Ιή. όταν άναγινώσκω ότι Οά έκ- 
δοθν, τό αγαπημένου μου «Παιδικόν φύλ
λο?'·. Γράψατε μου παρακαλώ μήπως ΧΟΙ- 
μώμαι;» “Οχι.μι ιρά μου φίλη,είσα· έ’^ΟΛι-η 
καί πολύ μάλιστα καί δι' αυτό κ' έγώ μετά 
τοΰ περιοδικοί) σοΰ στέλλω χίλια φιλήματα.

Ό Άγαπιτός μου Πο.έιχός άσζι'ιρ, σοβα

ρός τώρα πλέον διότι έμεγάλωσε μοΰ προσ
φέρει μετά τής συνδρομής του χαΐ τήν συ
νεργασίαν του. S’ ευχαριστώ αλησμόνητε 
φίλε καί περιμένω τά έργα σου.

• Θά μέ δε/Οής μεταξύ τών φίλων σου μοι 
γράφει δειλά δειλά ή μικρά μου (Ιαρ&νόπη ; 
Θα μου έπιτρέπης νά σου γράφω κάποτε ;· 
Καί μ’ έρωτας χαριτωμένη μου μικρά ; ΤΙ 
μεγαλειτέρα εΰχαρ·’στησις δι' έμέ άπό τό 
νά εύρίσκωμαι εις άλληλογραφίαν μέ ό'λους 
τους μικρούς φί/ους μου διά νά βλέπω τήν 
πρόοδόν των ; Γράφε μου, γράφε μου.

Διατί ξηρά ξηρά τήν συνδρομήν σου φιλ- 
τατε Πέτρε BavcatX χωρίς δύο λέξεις σου ; 
περιμένω.

Ιδού ό'τι δημοσιεύω σήμερον τό έν άπό 
τα αινίγματα σου ιΜιχρά ‘ASpoGacic· μου. 
Θά δημόσιε Οοΰν και τά άλλα αργότερα διότι 

νΑ π«;ιπφιηθώ όλους τους καλούς 
μου φί/ους.

Δέχομαι Μιχροό.Ια rpa-.la-Xa κα· όταν 
είναι καλά -πνεύματα μικρών» 8ΐ τά δη
μοσιεύω' εις τό επόμενον τεύχος βά προκη
ρύξω δι' αύτό καί διαγωνισμόν, ώστε ετοι
μάσου.

Και έγώ σέ ευχαριστώ διά τάς εΰχάς σου 
Αρχιμήδη μου και εύχομαι έπιτυχίαν εις 
τάς σπουδές σου. Αφοΰ σου αρέσουν τά μα
θηματικά καλά Οά κάμης νά έπιδοθής. Φί- 
λησέ μου τό αδελφάχς σου καί είπε του νά 
μου γράψη

Σέ ένέγραψε χαριτωμένη 'ΕΛεη’τσα Μα- 
χρή, καί σέ ευχαριστώ διά τόν υπέρ έμοΰ 
ενθουσιασμόν σου.

Καί σέ χαΐ σέ φίλτατε Νίχο Δούχα καί σέ 
παρακαλώ νά ειπής εις τήν άδελφήν σου ότι 
περιμένω άκόμη τήν μετάφρασιν τήν όποίαι 
μου υπεσχέθη.

Τι έλεεινή, τι χυδαία γλώσσα είναι αύτή 
ποΰ έγραψες τό διήγημά σου "Ανθος ιϋο- 
ιτμον ; Δι' όνομα θεοΰ μάθε να γράφης 
Έλλη-ικά πρώτον καί ’έτειτα στείλε μου 
διήγημα.

Καί σοΰ χιί όλων τών μ·χρών φίλων μου 
άνχμένω τά ψευδόνυαα καί τάς εικόνας Αί- 
μαζδφυρινς Κρήτ»), ώστε Sv εχης ϊτοιμον 
τήν φωτογραφίαν σου τήν περιμένω.

Εις τοΰ; λοιποΰ; εΐ; τοΰ; προσεχές.


