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TO KTPJON ΑΡΘΡΟΝ ΜΑΣ
Δημοσιεΰομεν ενταύθα τήν έπιστο.Ιήν ήν άπηύθυνεν ?ί σύζυγος του Πυθαγόρα Θεανώ 

πρός τήν φί.Ιην αυτής Εύθού.Ιητ καί t'v ij Wti πρός αύτήν συμβου.ίάς όιά τήν ανατροφήν 
ιών τέκνων me. Τήν έπιστο.Ιήν ταύτην μεταφρασθεΐσαν είς π.Ιεΐστας (ένας γ.Ιώσσας 
παραθέτομεν ενταύθα φρονοΰντες ότι προσφέρομεν υπηρεσίαν ωφέλιμον είς τε τους γονείς 
καί τούς μικρούς ήμων φίλους.

Φιλτάτη,
«Μανθάνω δτι ανατρέφεις τά τέκνα σου ^ιετά μεγίστης μαλθακό

τατος. Το καθήκον της μητρός δέν είναι νά συνειθίζη τά τέκνα αύ
τής είς την ήδνπόθεναν άλλ' είς τίιν έγκράτειαν θέλονσα νά φανής 
συμπαθητική, πρόσεξε μήπως γίνης έπικίνδυνος κόλαξ».

«Τά συνειθίζεις είς τήν μαλθακότατα καί επομένως δέν θά δυνη- 
θώσι ποτέ νά ύποφέρωσι τήν δυστυχίαν».

«Καταστρέφεις τά τέκνα σου δταν προδιαθέτεις τήν καρδίαν αυ
τών είς τήν εύτυχίαν καί τό σώμα των είς τήν μαλθακότατα, δταν 
καταπνίνης τήν ένεργατικότητα τής ψυχής των καί καθιστάς τό σώ
μα ανίκανον είς τό νά ύποφέρα τάς έλαχίστας κακουχίας πώς ; δέν 
καταστρέφονται τά παιδία δταν γίνωσι μικρόψυχα καί αδρανή ;»

«"Ας συνειθίσωσι νά ύπερνικώσι τάς δυσκολίας καί τούς κινδύνους· 
μίαν ημέραν θέλουσι γνωρίσει τούς μόχθους καί τάς όδύνας Έάν 
δέν θέλης νά γείνωσι ταΰτα δούλοι, δίοαξον αύτά νά μή νικώνται 
ποτέ- είς τήν ηλικίαν των είς πάντα συνειθίζουσιν εύκόλως- μή τά 
συνειθίζης νά λέγωσιν δτι έχουσι κατά νοΰν, ούδέ νά εύχαριστώσι 
πάσας αύτών τάς όρέξεις».

«Δυσκολεύομαι νά πιστεύσω δτι τρέμεις δταν άκούσης τά τέκνα 
σου κλαίοντα, δτι ή μεγαλειτέρα σου εύχαρίστησις είναι νά τά κό
μης νά γελάσωσι, δτι έχεις τήν αδυναμίαν νά γελάς δταν μεμύιμοι- 
ρώσιν έναντίον σοϋ, τής μητρός των, καί δταν κτυπώσι τήν τροφόν 
ή τήν ύπηοέτριαν ! Μανθάνω ώσαύτως δτι προσπαθής μετά μεγάλης 
προσοχής νά τά δροσίζης τό θέρος καί νά τά θερμάίνμς τόν χειμώνα. 
"Ινα εύχαριστήσης τάς ιδιοτροπίας των είσαι έτοιμη νά κόμης δτι 
σοί ζητήσωσι. Τά τέκνα τών πτωχών δέν ανατρέφονται οϋτω καί 
μ ' δλα ταΰτα χαίρουσι καλλιτέραν ύγείαν».

«Είπέ μοι, φιλτάτη Εύβούλη, τί έλπίζεις άπό τό παιδίον τό όποιον 
αρχίζει νά κλαίη δταν όργήσωσι νά τοΰ δώσουν τό φαγητόν, τό ό
ποιον δέν τρώγει άν δέν τω ύποσχεθώσιν δτι ζητήση, τό όποιον πί
πτει είς χαύνωσιν δταν θερμανθή καί τρέμει είς τό έλάχιστον ψύχος, 
τό όποιον δυσαρεστεΐται δταν δέν προλαμβάνονται αί έπιθυμίαι του 
καί τό όποιον παρεδόθη είς τήν μαλθακότατα καί τήν τρυφήν ;»

«Έσω βεβαία δτι ή μαλθακή ανατροφή δέν γεννά είμή δούλους. 
Άν έπιθυμής νά γείνωσι τά τέκνα σου άνθρωποι άπομάκρυνον άπ' 
αιίτών τήν τριφυλότιιτα ή ανατροφή αύτών πρέπει νά ήναι αύστη- 
ρά νά ύποφέρωσι καί τά ψύχος καί τήν θερμότητα, τήν δίψαν καί 
τήν πείναν νά μάθωσι νά περιποιώνται τούς όμοιους των καί νά 
ήναι καί αυτοί ένάρετοι. νά σέβονται τούς άνωτίρους των κλπ.»

« Οϋτω μόνον θέλεις τοϊς έμπνεύσει τήν αγνότητα τών ηθών καί τήν 
άλιιθή εύγένειαν τών αισθημάτων I» Εΰτύχ*ι

Ή φίλη σου Θεανώ

Ε Π I ΣΤΟ Λ A I ΤΟΥ “ΗΛΙΟΥ,,
Λ'.

Πρέπει πριν άρχήσωμεν τήν αλληλογραφίαν, μιαροί συνδρομηταί τοϋ «Παι
δικού φύλλου» νά σάς κάμω πρώτα πρώτα τήν γνωριμίαν μου, άν καί πιστεύω 
οτι μέ γνωρίζετε όλοι

Ειααι ό Ήλιος έν ουράνιον σώμα φωτεινόν καί τό μεγαλείτερον μαλιστα 
όλων τών ούρα·, ίων σωμάτων. 'Από τήνγήν φαίνομαι ώς σώμα στερεόν καί 
όμως είμαι ρευστός, άναλελυμένος είς ωκεανόν πύρινο' Βλέπετε τήνυορφή» μου 
λείαν καί Ομαλήν v.·'·. όμως πόσα ηφαίστεια εγκλείω καί ποια φοβερά φαινόμενα 
λαμβανουσι χώραν εις έμέ. είναι αδύνατον νά ίννοήστ, ή μικρά σας διάνοια. 11α- 
ρατηρώ δμως οτι ήρχισαν νά ταράσσονται ολίγον μερικοί άπό τούς καλούς άνα- 
γνώστας μου. Άλλά μή φοβεισΟε, μικροί μου φίλοι, διότι εάν είμαι τόσον φο
βερές δεν είμαι καί κακός ώς Οά ύποθέτετε. "Αλλως, καί έάν άπεφάσιζον νά σας 
βλάψω, διά νά φθάσω είς τήν γήν Οά έχρειαζόμην εί.-.οσιπέντε όλόκληρ» ?τη 
ύπό τόν ορον νά διατρέχω τριάκοντα έξ χιλιάδας πόδας είς παν δευτερόλεπτον ! 
Έπειτα διά τήν μέχρι τοϋδε διαγωγήν μου δέν πιστεύω νά εχητε παράπονα, 
«ερμαίνω τήν γήν μέ τάς άκτΐνάς μου καί υποβοηθώ τήν βλάστησιν ξηραίνω 
πολλά προϊόντα τής γής τά όποια άλλως Οά ήτο αδύνατον νά διατηρηΟώσι καί 
διατηρώ καθ’δλον τό έτος θερμοκρασίαν κατάλληλον διά τήν ΰπαρςιν τών ζώων 
καί τήν συντήρησιν τών φυτών. Το άληθέ; είναι ίίτι τολλάκις γίνομαι οχληρός, 
άλλά τό σφάλμα δέν είνε '.δικόν μου.Πταίετε σεις, ή μάλλον ή γή έπί τής οποίας 
κατοικείτε, διότι αυτή περιστρεφόμενη,άλλοτεεύρίσκεται μακράν μου καί άλλοτε 
πλησίον μου. Έγώ δέν κινούμαι έκ τής θέσεώς μου άλλά ώς πιστός φρουρός πα
ρατηρώ δλην τήν ήμεραν τί γίνεται εις τόν πλανήτην ό όποιος ονομάζεται Γίί

Λοιπόν τώρα δτε όπως δήποτε έγνωρίσθημεν ας άρχήσωμεν τήν τακτικήν μας 
αλληλογραφίαν.Είς έκαστον ψύλλον Οά σάς αναγγέλλω τί παρετήρησα καΟ-ήμε- 
νος έδώ εις τόν ουράνιον θρόνον μου, χωρίς νά πκραλείψω νά σάς διδάσκω τακτι- 
κώς περί τών διαφόρων φαινομένων τά όποια Οά λαμβάνωσι χώραν κατά τήν διάρ
κειαν τοΰ μηνάς. Τά ατοπήματα τών μικρών μου φίλων τά οποία δέν δύνανται 
παρά νά ύποπέσουν είς τήν άντίληψίν μου, διότι εις όσονδήποτε σκοτεινόν μέρος καί 
άν εύρίσκεται κανείς Οά εΰρη μία άκτίς μου τόπον νά εισχώρηση, τά άτοπήματα 
τών μικρών μου φίλων, λέγω. Οά τά καυτηριάζω δπως Οά επαινώ τάς καλάς 
πράξεις των. "Οπου διακρίνω τήν δυστυχίαν Οά παρακινήσω τήν φιλανθρωπίαν 
σας νά ε"λθη βοηθός καί όπου άνεύρω τήν σκλ .ρότητα καί τήν άσπλκγχνίαν Οά 
τήν καταδικάσω.

Μέ δύο λέξεις Οά είμαι διά σάς πατήρ, σύμβουλος, διδάσκαλος, φίλος. Πι
στεύω ότι Οά είσΟε ευχαριστημένοι άπό τή» γνωριμίαν μου.

Λοιπόν δόσατέ μου τά μικρά χεράκια σας. δεχΟήτε τάς θωπείας τάς όποιας 
σάς στέλλω μίαν μίαν φθινοπωρινήν άκτϊνά μου καί έτοίμασθήτε εις το επόμε
νον ν’ άναγνώσ-ητε τήν πρώτη» επιστολήν τού φίλου σας "Ηλιον-

■1
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ΑΙΤΡΕΙΣ Ε ΥΧ ΑΙ
Ύπήρχέ ποτέ σοφός βασιλεύς, όστις 

είχε νομοθετήσει τό έξης : Εις πάντα 
ξένον έλθόντα εις τήν αυλήν προσέφε- 
ρον ίχθύν τυγανιστόν οί ύπηρέται τόν 
παρετήρουν, καί έάν μετά τήν κατα- 
βρόχθισιν τοΰ ιχθύος μέχρι τοΰ όστοϋ 
έστρεφεν αυτόν ϊνα φάγη καί τό έτερον 
μέρος, ευθύς συνελάμβανον τόν εγκλη
ματίαν και μετά τρεις ημέρας ούτος 
άπηγχονίζετο.

’Αλλά Sik βασιλικής χάριτος ό κα
τάδικος ήδύνατο καθ' έκάστην νά κάμη 
έπί τρεις ήμέρας μίαν ευχήν καί, έάν 
δέν έζήτει τήν ελευθερίαν του, ή ευχή 
αύτοΰ ε'ισηκούετο.

Πολλοί ξένοι ήδη είχον άποθάνει ύπό 
τής νομίμου ταύτη; ιδιοτροπίας, δτε 
ήμέραν τινα ’παρουσιάσθη εις τήν αυ
λήν πλούσιός τις κόμης μετά τοΰ νέου 
υίοΰ του. Οί ευγενίες ούτοι ξένοι έγέ- 
νοντο δεκτοί μετά μεγάλων τιμών καί 
κατά τόν νόμον τοΰ βασιλέως τοϊς 
προσέφερον περί τά μέσα τού γεύματος 
ώραϊον ίχθύν τηγανιστόν. Ό πατήρ 
καί δ υιός τόν (δοκίμασαν μετά μεγά
λης όρέξεως, καί δ κόμης, άφοΰ έφαγε 
τό έν μέρος, έστρεψε τόν όλιθριον ίχθύν. 

’ Συλληφθείς άμέσως ύπό τών ύπηρετών 
ώδηγήθη πρός τόν μονάρχην, δ’στις 
διέταξε νά ριφθή είς τήν φυλακήν.

Εις τήν είδησιν ταύτην έθλίβη δ 
υιός, ώστε ίκέτευσε τόν βασιλέα νά φο- 
νεύση αυτόν άντί τοΰ πατρός του, καί 

επειδή τόν βασιλέα όλίγον τόν ε'μελλε 
ποιος θά άπηγχονίζετο, ήοκει μόνον νά 
άπηγχονίζετο, παρεδέχθη τήν άνταλ- 
λαγήν, καί ερριψεν εις τήν φυλακήν, 
τόν υιόν άντί τοΰ πατρός.

'Εν τή φυλακή ευρισκόμενος, δ νεα
νίσκος είπε πρός τούς δεσμοφύλακας !

— «Εΐξεύρετε, δτι πριν άποθάνω 
έχω τό δικαίωμα νά ζητήσω τρία 
πράγματα. Υπάγετε λοιπόν είς τόν 
βασιλέα καί είπατε αύτώ νά μοί στείλη 
άμέσως ιερέα "να μέ νυμφεύση μέ τήν 
θυγατέρα του

Ύπό τής αίτήσεως ταύτης έξεπλάγη 
βεβαίως δ βασιλεύς. Άλλ’δ λόγος τών 
βασιλέων είναι ιερός καί δέν ήδύνατο 
δ μονάρχης νά παραβή τόν νόμον, δν 
αυτός ένομοθέτησεν. Έγίνετο λοιπόν δ 
γάμος.

Τήν δευτέραν ήμέραν, δ φυλακισμέ
νος έζήτησε παρά τοΰ βασιλέως τούς θη- 
σαυρούς αύτοΰ. Ή αϊτησις αυτή ήτο 
ωσαύτως μεγάλη, ώς ή πρώτη· άλλά 
τί δυναταί τις ν' άρνηθή είς τόν μέλ
λοντα ν’ άπαγχονισθή τήν επαύριον ; 
Ό βασιλεύς λοιπόν τώ άπέστειλε τά 
χρήματα καί τούς θησαυρούς του, τά 
δποϊα ήρχισεν άμέσως δ νεανίσκος νά 
μοιράζη μεταξύ τών αύλικών, καί ε
πειδή έν τή αύλή ύπήρχον πλεϊστοι 
άνθρωποι φίλοι τοΰ χρυσού, πάντες έν- 
διεφέροντο ύπέρ τοΰ δυστυχούς τούτου 
νέου τοΰ τόσον καλώς άνατεθραμμένου.

Τήν τρίτην ήμέραν δ βασιλεύς, δστις 
έκ τής ταραχής δέν είχε διόλου κοι- 
μηθή τήν νύκτα, ήλθεν δ ίδιος πρός 
τόν κατάδικον.

— «Έλα, εΐπέ ταχέως τήν τελευ- 
ταίαν εύχήν σου καί μετά τήν έκπλή- 
ρωσιν καί ταύτης νά σέ κρεμάσω έπί 
τέλους, έπειδή μέ (κούρασες μέ τάς αι
τήσεις σου.

— Μεγαλειότατε, άπήντησεν δ νέος, 
ζητώ παρ' Υμών ώς τελευταίαν χά- 
ριν, μεθ'ήν θέλω άποθάνει ευχαριστη
μένος, νά έξορύζητε τούς οφθαλμούς 
έκείνου, δστις είδε τόν πατέρα μου νά 
στρέψη τόν ίχθύν.

— Καλώς, είπεν δ βασιλεύς- ή αί
τησες αΰτη είναι φυσική καί δεικνύει 
καλήν καρδίαν. Άς συλλάβωσι τόν 
άρχιτρίκλινον.

— Έγώ, Μεγαλειότατε, εκραξεν δ 
άρχιτρίκλινος, ούδέν είδον I Ό οίνο- 
γόος ίσως είδέ τι.

— Άς συλλάβωσι λοιπόν τον οΐνο-

ΦΕΥΓΕΙΣ
Φεύγεις κα.Ιοκαϊρι
Πας σε ξένα μέρη
Σύρε ’ς τό καΠό,
"Ομως μήκ άργήαγς,
Πιί.Ιι ra γνρίσ'ρς
Σύρε 'ς τό κα.Ιό.

*&■
Τό μικρό που.Ιάχι
Τά.Ι.Ιει 'ς τό κ.Ιαδάκι.
Σύρε 'ς τό κα.Ιό,
Τό άρτι ρεκάζει
Καί μαζή μας κράζει
Σύρε 'ς τό κα.όό. 

χόον καί άς έξορύξωσι τούς οφθαλ
μούς του !

Άλλ' δ οίνοχόος κλαίων έδήλωσεν 
δτι καί αυτός ούδέν είδεν, έπέρριψε δέ 
τό πράγμα είς τον οίνοφύλακα, δστις 
τό έπέρριψεν εις τόν άρτοφύλακα, δστις 
τό έπέρριψεν είς τόν πρώτον θαλαμη
πόλον, δστις τό έπέρριψεν είς τόν δεύ
τερον, δστις τό έπέρριψεν ,είς τόν τρίτον. 
Τέλος πάντων αύδεί; ούδέν είχεν ίδει.

— «Πάτερ, είπε τότε ή πριγκί- 
πισσα, άποτεινομένη πρός τον πατέρα 
της ώς πρός έτερον Σολομώντα. Έάν 
ούδείς τό είδεν, δ σύζυγός μου είναι ά· 
θώος !))

Ό Βασιλεύς συνωφρυώθη καί ευθύς 
ή Αύλή ήρχισε νά γογγύζη- έμειδίασεν 
αίφνης καί τότε πάντες άνέπνευσαν».

— Έστω, είπεν, άς ζήση δ αθώος 
ούτος ! Πόσους έχω ήδη κρεμάσει, οϊ- 
τινες δέν έσφαλον περισσότερον !

(Κατά τόν Λαβουλαίη)
'Er θεραπείοις) Γεώργιος Λ. Ζ.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Κήποι καί .Ιειβάδια 
Λάση καί .Ιαγγάδια 
Ψά.ΙΑουν : Σ’ τό κα.Ιό ! 
Φεύγεις κα.Ιοκαϊρι 
Πιϊς σέ ζέκα μέρη 
Σύρε "ς τό κα.Ιό.

Λΐά ίκεϊ ποΰ φθάσης 
Λα μή μάς ζεχάσρς 
Σε παρακαΛώ, 
Πά.Ιι μήτ άργήσγς 
Πίσω ra γυρίσγς 
Σύρε ’ς τό κα.Ιό.

Νίκος
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ΜΕΣΑΣΤΟ ΣΑΚΚΟΫΛΙ ΜΟΥ
Ό στρατιώτη; ηχούσε τά; λέξεις βΰτάς 

ούχ: μετά πολλής εύχαριστήσεως, ούχ ήτ
ταν έκ περιεργείας κινούμενος ήθελε νά 
ιδη τήν κανδύλαν του.

— Αϊ! λοιπόν κύριε ύπασπιστά;
— Ιδού βλέπετε, έχει έπάνω εί; τήν 

δευτέραν σειράν, αριστερά μια; έσδεσμέ- 
νης κάνδύλας :

— Ναι, μάλιστα!
— Αΐ, λοιπόν αυτή παριστά διά της 

ζωηρότητας τοΰ φωτός της τόν ύπόλοιπον 
χρόνον τής ζωής σας. Προσέξατε την χαλά. 
Δεν πιστεύω δά νά είσθε δυσχρεστημένος; 
'Αλλά πόσον χρόνων είσθε τώρα ;

— Πενήντα πέντε, κύριε ύπασπιστά.
— Τότε, ώ; παρατηρείτε, τό φώ; τό 

όποιον δεικνύει τήν φυσικήν διάρκειαν τής 
ζωής σας προμηνύει ότι θά ζήσητε άκόμη 
πολύ, εκτός αν απρόοπτόν τι συμόή καϊ τό 
όποιον βεβαίως ένταΰθα δέν δύνατχι να εί- 
χονι σθή.

— Ευχαριστώ, κύριε ύπασπιστά.
Ό στρατιώτης έμεινε σκεπτικός έπί 

τινα χρόνον' κατόπιν άναλαμθάνων τήν 
προτέραν γαλήνην, είσήλθεν έντός τοΰ 
σπηλαίου καί περιειργάζετο πάντα τάπρος- 
πίπτοντα είς τήν όρασίν του, άπευθύνων 
διαφόρου; ερωτήσεις πρός τόν ύπασπιστήν. 
Έν φ όμως ητο άβοσιωμένο; είς τήν έπι- 
σν.όπησιν αύτήν, αίφνης βλέπει κανδύλαν 
τίνά άποτόμως σόεσθείσαν καί άκούη κρό
τον συρόμενων άλύσσεων. Δέν έπρόφθασε 
νά άποτείνη τόν λόγον πρός τόν υπασπι
στήν του δτε ούτος στραφείς τώ λέγει:

— Ιδού ! μία κανδύλα έσόέσθη, ό υπό
γειος δαίμων εϊδοποιήΟη και ανέρχεται είς 
τήν γήν όπως παραστή είς τήν διαδικα
σίαν. Ή πύλη τοΰ ύπογείου τούτου άν
τρου ήνοίχθη, καϊ διά τοΰτο ό κρότος τών 
άλύσσεων τόν όποιον ήκούσατε !

— Άλλά τί; είναι ό νεκρός;
— Άμέσως δυνάμεθα νά σας εϊπωμεν!
Ό ύπασπιστής ερριψεν εν βλέμμα έπι 

τής σειράς είς ήν εύρίσκετο ή κανδύλα, 
κατόπιν ήνοιξεν ογκώδες βιθλίον, ερριψεν 
είσέτι έν βλέμμα έπι τής κανδύλας, καϊ 
άνέγνωσεν έν τφ βιόλίφ εν όνομα.Έπειτα 
πινών τήν κεφαλήν επανήλθε πλησίον 
τοϋ στρατιώτου:

— Πρόωρος θάνατος, είπεν, άλλ’ήτο 
πεπρωμένον !

— Άλλά ποΐος είναι ο νεκρός;
— Νεα κόρη μόλις δέκα πέντε έτών 

προσδληθεΐσα έξ άσθενείας άνιάτου.
— Άλλά θά σάς παρακαλέσω, κύριε 

ύπασπιστά,να παραστώ εί δυνατόν είς όλην 
αύτήν τήν διαδικασίαν τής κρίσεως τών 
καλών και τών κακών πράξεων τάς όποιας 
αυτή διέπραξεν έν τώ κόσμφ.

— Βεόαίως, στρατιώτά μου, και ή έπι- 
•θυμία σας αύτή Οά έξεπληροΰτο, άλλά ή 
πρώτη δίκη, χαθώ; σά; είπον και άλλοτε, 
γίνεται αορατως έν τώ κόσμφ ενώπιον τοΰ 
νεκροΰ, μεταξύ τοϋ Ά ρχαγγέλου τοΰ Ου
ρανού, και τοΰ Άρχιδαίμονος τσΰ "Αδου. 
περί τοΰ ποιος τών δύο θέλει παραλαβή 
τήν ψυχήν της- Διά τοΰτο δέν δύναμαι νά 
ικανοποιήσω την περιέργειαν σας. Ο
σον αφορά τό δεύτερον μέρος τή; δίκης, 
δηλ. τό πώς ήμεί; θα σταθμίσωμεν τας 
κακά; πράξεις της, είς αύτό δύνασθε νά 
παραστήτε.

Τήν στιγμήν έκείνην ήκούσθη ήχος κώ
δωνος καί κατόπιν κρότο; άλύσεων. Ή 
θύρα ήνοίχθη καϊ δαίμων τις ένεφανίσθη 
καϊ είπεν:

— Ό Άρχισατανά; κατέρχεται μόνος.
Καϊ πράγματι μετ' ολίγα λεπτά ό Άρ- 

χισατανάς είσήλθεν άνευ τής ψυχής τής 
νέκρας.

— Ή κόρη αυτή, έξηκολούθησεν ό υπα
σπιστής, κανέν κακόν δέν έπραξεν έν τω 
κόσμω καϊ διά τοΰτο ή ψυχή της άνήλθεν 
είς τόν ουράνιον παράδεισον. Άλλά μή 
νομίζετε ότι παρέχει τι τό άξιοθέατον ή 
δίκη τής ψυχή; έν τω "Αδη. Ή καταδίκη 
τήν όποιαν έπιβάλλομεν ένταΰθα, προέρ
χεται έκ νόμου τών οποίων μας έχουν 
στείλη ές Ουρανού. Ούδέν επιπλέον δυ- 
νάμεθα νά κάμωμεν, καθ' όσον άλλως είς 
τό έκάστοτε συγκροτούμενο·* δικαστήριον 
παρίσταται καϊ αντιπρόσωπος τοΰ Ουρανού 
έλέγχων τάς πράξεις μας καϊ όστις πρέ
πει νά συνυπογράψη τήν καταδίκην. Έ
καστος απολαμβάνει κατά τά έργα του.

Ό στρατιώτης ήκουε μετά προσοχής 
τούς λόγους αύτούς τοΰ δαίμονας, κατόπιν 
δέ στραφείς πρός αύτόν τοΰ λέγει:

— Νά σας είπώ κύριε ύπασπιστά, αν

αύτά τά όποια μοΰ λέγετε είναι άληθή, 
έγώ θεωρώ τόν εαυτόν μου εύτυχή, διότι, 
πολλάκις έσκεπτόμην τί βασανιστήρια θά 
ύπέφερα άπό σας όταν Οά άπέθνησκον ενε- 
κεν τής συμφοράς τήν όποιαν σάς έκαμα 
νά σας κλείσω δηλ. όλους μέσα στό σα- 
κοΰλί μου.

— Αύτό μή τό ύποθέσητε ποτέ, διότι και 
έδώ υπάρχει δικαιοσύνη καθώς καϊ έν τφ 
Ούρανφ. Μή νομίσητε όμως δτι εκείνο τό 
οποίον εϊχετε κάμει, τό νά μά; βάλλετε 
δηλ- όλους μέσα στο σακούλι σα; ωφέλησε 
τήν άνθρωπότητά ! Όχι! Διότι κατ’ έκεί- 
νον τόν καιρόν έμειναν είς τήν γήν ψυχα'ι 
κακούργων, δολοφόνων, κλεπτών, αί όποίαι 
δεν ύπέστησαν τότε ούδεμίαν καταδίκην.

— Βεβαίως δέν Οά ήνοίχθησαν εί; αύ- 
τάς καϊ αί Ούραι τοϋ Παραδείσου ;

ΣΟΦΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΑΙ

— 'Αραβική τις παροιμία λέγει, ότι 
τέσσαρες άνθρωποι υπάρχουν :

α" ) Ό μή γνωρίζων τίποτε, άλλ' 
άγνοών ότι Λεν γνωρίζει. Ούτος είναι 
μωρός- άπόφιυγέ τον.

6') Ό μή γνωρίζων, άλλά συναι
σθανόμενος ότι Λεν γνωρίζει. Ούτος 
είναι ευήθης- ΛίΛαζέ τον.

Τ ) γνωρίζων, άλ.Γ άγνοών ότι 
γνωρίζει. Ούτος κοιμάται- έζύπνησέ 
τον.

J) Ό γνωρίζω* και συναισθανό
μενος ότι γνωρίζει. Ούτος είναι σοφός 
άκολούθει τον.

— Πίστευε άόιστάκτως, ελπιζε 
εΰφροσύνως. αγάπα είλικρινώς, π:ρο- 
σεΐχου ενθέρμως, "άδιζε. ταπεινοφρό

— Όχι στρατιώτά μου, άλλά τί ωφε
λεί- έμειναν καί ατιμώρητα επί τινα καιρόν 
τά κακουργήματα καϊ αί διάφοροι αλλαι 
κακαϊ πράξεις τάς όποιας διέπραξαν.

— Ώστε αυτοί δέν τήν «γλύτωσαν ;
— Παντάπασιν, συνελήφθησαν κατόπιν" 

άλλ’άν ήμεί; έμένομεν διαρκώς είς τ® 
σακοΰλί σας κλεισμένοι, ποϊος ήθελε τούί 
δικάση διά τά όσα είχαν πράξει ;

— Έχετε δίκαιον, κύριε ύπασπιστά, 
έχετε δίκαιον- ήτο άπερισκεψία α/τή τήν 
όποιαν έκαμαν.

Τήν στιγμήν έκείνην πάλιν ήχος κώδω
νος ήκούσθη καί ό Άρχιδαίμων άνήλθεν 
είς τήν γήν.

Έχ τοϋ Γαλλικού (ακολουθεί)
Γ. Εΰθύβουλος.

νως, έργάζου μετ' έπιμελείας και άνά- 
μενε μεθ' υπομονής.

— Μή καταφέρρς τόν πέλεκυν κατά 
τοϋ ΛένΛρου τό όποιον σύ προεφύλαζε 
άπό τήν θύελλαν,.

— Αιά νά ύμιλώμεν καλά, πρέπει 
νά όμιλώμεν ολίγα.

— Ταχύζερον κουράζει ή αργία 
παρά, ή εργασία.

— Είσαι πλούσιος, όταν είσαι ευχα
ριστημένος είς όσα έχεις.

— Ή προσευχή είναι ή αναπνοή 
τής ψυχής, ώστε ό μή προσευχόμενος 
Λεν ζρ.

— Μήτε νά κάμνρς νέους φίλους έν 
σπουδή, μήτε νά έγκαταλϊπρς τούς 
παλαιούς ευκόλως.
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'ΨΥΧΡΟΛΟΥΣΙΑ

Τί θεότρελλα παιδάκια ό Κοκός και ή Κική ! 
Λίγο έλειψε νά πέσουν είς τό μπάνιο τοΰ πατέρα, 
Είχαν τύχη δμως πάλι καί τά ’πρόφθασεν έκεϊ 
Μέ καρδιόχτυπο ’ς στήθη ή καλή τους ή μητέρα, 
Κ ’ έτσι γλύτωσαν καί πάλι άπό μιά ανοησία 

Μ’έλαφρά ψυχρολουσία !

ΜΙΚΡΗ Μ A Ν Ο Υ Λ Α
Όπως άλλοτε τή Φρόσω, δταν ητανε μικρούλα
Τίιν έθέρμαινε ή μητέρα μέ άγάπη καί. φιλιά,
Έτσι τώρα και ή Φρόσω, της κουκλίτσας της μανούλα 
Τήν ποτίζει,, την θερμαίνει ’ς τη μικρή της αγκαλιά 
Κι’ ό μικρός ό αδελφός της τραγουδάει : — Νά μου -άινη 

Ή κουκλίτσα νάνι νάνι ! »
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ε' ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

δ'ετ ίνέμενεν ή διεύθυνσις τοϋ περιοδικού τοιαύτην επιτυχίαν τοϋ προχηρυχθέ - 
roc Ε' διαγωνισμόν ούτε όσον dfopq. τόν αριθμοί τών μετασχόντων ιρίδων της, 
οϋτε όσον άιρορα. την επιτυχή εζέτασιν τον θέματος, διά τοΰτο πδήρης χαράς 
σήμερον σπεύδει νά σογχαρή πάντας τούς δαβόντας μέρος, δυπουμένη διότι δεν 
ήτο δυνατότ νά βραδεύσγ οχτώ τοϋδάχιστον έχ τών άποσταδεισώτ εξήκοντα 
εκθέσεων. διότι τά έργα τών οχτώ ιδίως γίδωτ μου. Μαγκησίου, Έποπος, 
Λεοντοκάρδου Κρητός, Εύμόλπου, Βοσκοπονλας τοΰ Παρνασσού, 
Δικαίου Άριστείδου, Μτκρο-μεγάλου καί Πέτρου Ν. Κονκοδύνη ήδύ
ναντο νά διεχδιχήσωσιν άπαντα τό πρώτον βραθεϊον.

Πρό τοιαύτης δυσχό.Ιου θέσεως ενρεθεΐσα ή διεύθυνσις άφήχε τό ζήτημα είς 
τόν κδήρον, & όποιος μεταζύ τών ανωτέρω οχτώ ιρίδων μου ηύνόησε πρώτον τόν 
νεαρόν συνδρομητήν μου

ΜΑΓΚΗΣΙΟΝ
Είς <5ν δοθήσεται τό α' βραόεϊον. καί αμέσους μετ’ αύτόν τούς

ΒΟΣΚΟΠΟΓΛΑΝ ΤΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΝ ΚΟΚΟΝΔΥΝΠΝ
Πρός τούς όποιους άπονέμεται ό έπαινος. 'Ιδού ή βραθευθεΐσα εχθεσις ;

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΜΑΡΑΘΩΝΙ ΜΑΧΗΣ

Ίδών δ Δαρεϊος ότι δ γαμβρός αύ- 
τοϋ Μαρδόνιος ήναγκάσθη νά έπιστρεψη 
άπρακτος είς την ,’Ασίαν, διότι άφ’ 
ένός μέν δ στόλος, οστις περιέπλεε την 
παραλίαν τής Θράκης έρρίφθη ύπό 
τρικυμίας εις τό άκρωτήριον τοϋ Άθω, 
άφ’ ετέρου δέ διότι οί λαοί τής Θρά
κης, έσφαξαν μέρος τοϋ στρατού τής 
ξηράς, προσέτι δέ ΐδών δτι οί κήρυκες, 
οΰς άπέστειλαν, ϊνα ζητήσωσι γήν καί 
ύδωρ, τά σημεία τής ύποταγής, δέν ηύ- 
τύχησαν περισσότερον τοΰ γαμβρού του, 
διότι έδωκαν μέν εις αύτούς τοιαϋτα 
νήσοι τινες, άλλ’ οί 'Αθηναίοι καί οί
Σπαρτιάται τούς ίφόνευσαν, παρωργί- 
σθη καί διέταξε νά έκπλεύση δεύτερος 
στόλος ύπό τήν οδηγίαν τοϋ Δάτιδος 
καί τοϋ 'Αρταφέρνους. Ούτοι λοιπόν οί 
δύο στρατηγοί έπιβιβασθέντες μετά 
τοϋ στρατού είς τά πλοία έπλευσαν 
διά τοϋ Αιγαίου πέλαγους καί ήνάγ- 
κασαν πρώτον τάς Κυκλάδας νήσους, 
νά ύποταγώσιν. έπειτα δέ διηυθύνθη- 
σαν κατά τής ’Ερέτριας διά νά ύπς-

τάξωσι καί αύτήν,διότι έδωκεν ώς καί 
οί ’Αθηναίοι ολίγα πλοία είς τούς Μι- 
λησίους είς τήν ’Ιωνικήν έπανάστασιν, 
δπερ καί ίπέτυχον, διότι αΰτη προδο- 
θεϊσα έπεσε μετά ανδρείαν άντίστασιν 
καί οί κάτοικοι αύτής κατά διαταγήν 
τοϋ Δαρείου άπεστάλησαν είς τήν 'Α
σίαν. Μετά ταΰτα προσωρμίσθησαν είς 
τήν παραλίαν τής 'Αττικής, όπου 
κατά συμβουλήν τοϋ άσεβοϋς Ίππίου, 
οστις παρηκολούθει αύτούς ώς δδηγός, 
έστρατοπεύδευσαν είς τήν πεδιάδα τοϋ 
Μαραθώνος. Μαθόντες τοΰτο οί 'Αθη
ναίοι έστειλαν είς Σπάρτην τόν ήμερο - 
δρόμον Φειδιππίδην ζητοϋντες βοή
θειαν. Άλλ’ οί Σπαρτιάται δέν έξήρ- 
χοντο εγκαίρως, διότι έκωλύοντο ύπό 
θρησκευτικής τίνος προλήψεως νά έκ- 
στρατεύωσι πρό τής πανσέληνου. Ί- 
δόντες ταΰτα οί ’Αθηναίοι άπεφάσισαν 
νά μή περιμείνωσιν, άλλ'ίστρατοπέδευ- 
σαν μόνοι επί τών ύψωμάτων άτινα 
ήσαν πλησίον τοϋ λεγομένου‘Ηρακλείου, 
διωκοϋντο δέ ύπό δέκα στρατηγών, ώκ
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επιφανέστατος ήτο δ Μιλτιάδης Άλλά 
είς τό στρατιωτικόν συμβούλιον, δπερ 
έγενετο, δ μέν Μιλτιάδης καί τέσσα- 
ρες άλλοι στρατηγοί έλεγον να έπιτε- 
θώσιν εύθύς. οί άλλοι δέ πέντε νά πε- 
ριμείνωσι τήν βοήθειαν τών Σπαρ
τιατών ϊν ώ δέ ή λύσις τοϋ ζητήμα
τος έξηρτζτο έκ τοϋ άρχοντος Καλλί
μαχου, προσήλθεν δ Μιλτιάδης καί δι' 
ενθουσιαστικών λόγων έπεισεν αύτόν 
νά γίνη πάραυτα ή μάχη. Έδόθη λοι
πόν τό σημείον καί οί "Ελληνες ι'όρμη- 
σαν μετ’ ενθουσιασμού κατά τοϋ εχθρού 
τροχάδην ώστε οί ΓΙέρσαι ένόμισκν οτι 
ήσαν παράφρονες, άλλ' οτε τούς έπλη- 
σίασαν οί 'Αθηναίοι, οϊτινες ήσαν 
10,000 καί οι Πλαταιείς.οϊτινες ήσαν 
1,000 τούς έδειξαν ότι δέν ήσαν πκ- 
ράφρονεςκλλά τούναντίον γενναιόφρο- 
νες. Τοιουτοτρόπως λοιπόν {νίκησαν οί

πί τουρκοκρατίας.
μαθητής τις είπε μίαν 
ημέραν είς τούς γο
νείς του νά τοϋ δώ
σουν χρήματα νά ύ-

πάγη είς τήν Χάλκην 
νά εξακολούθηση τάς 
σπουδάς του. Έκεϊ θα 
μάθη, έλεγε, καί γράμ
ματα πολλά καί πολ

Έλληνες τήν έν Μαραθώνι μάχην, 
ήτις έγένετο τό 490. Μεγάλη ή δόξα 
τών 'Αθηναίων, οϊτινες έδώ πρώτον 
έδειξαν, ότι ήσαν άξιοι τής δημοκρα
τικής ελευθερίας. Τά πέριξ όρη ήντή- 
χουν έκ χαράς καί άγαλλιάσεως δπλί- 
της δέ τις ονομαζόμενος 'Αριστείων, 
άμέσως μετά τήν ήτταν τών Πε.σών 
άναχωρήσας ένοπλος έκ Μαραθώνος 
έδραμεν είς 'Αθήνας διά ν' άναγγείλη 
τήν χαομόσυνον εϊδησιν τής νίκης. Έ- 
φθασε δέ ούτος είς 'Αθήνας ίντος ’ 
γων «ορών κατάκοπος καί άαθ 
μόλις δέ ήδυνήθη νά είπα 
χαίρετε' ένικήσαμεν» κ 
Οί φονευθέντες έν 
ήμώνήσαν 192.
τής έν Μαραθ 
έςι τό όνσμ 
τρίδος !

ΜΑΘΗΤΗΣ Α
νά ύ· 
λουθ·

Λ 
άπό 
τρίί 
ποτ 
τη' 
μί 
t

λάς γλώσσας,
Οί γονείς του τώ έλεγαν :
— Καί έδώ παιδί μου, όταν έχης 

διάθεσιν, δύνασαι νά σπουδάσης πολ' 
καλά’ τά ίδια μαθήματα είνε, δέν ■’ 
πάρχει διαφορά · φθάνει νά είνε τις έτ 
μελής.

— Ά, έλεγε τό παιδί· δέν ε" 
δίκηο’ έκεϊ μανθάνονται μόνα τω 
γράμματα !

Οί γονείς, οί όποιοι άγαποϋ' 
παιδί των, ενέδωκαν είς τήν έτ 
του καί τοϋ έδωσαν αρκετά χ
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προ πάντων καί τά τοιαΰτα δπως συ- 
νετθίζον όλοι οί άνθρωπι.

— Βέβαια, ε”λεγεν εκείνο.
Ούτως άκούοντες οί χωρικοί τό έθαύ 

μαζον ύπέρ τό 5έον μή«γνωρίζοντας οι 
δυστυχείς, ώς αγράμματοι ποΰ ήσαν, 
άν ησαν άληθινά όσα ε'λεγεν. Τέλος 
ό'ιά νά μήν πολυλογώ τό είχαν καύ
χημα τοΰ χωρίου.

Μίαν ήμέραν τό παιίί, έπερνοϋσε 
άπο ένα γειτονικό σπήτι· εκεί κατά τύ-

• δ κύριος τοΰ σπητιοΰ έβγαζε τό 
4πό τό φούρνο. Τό παιίί κατά 

■ν του τοΰ είπε :
^α, γείτονα.

νιτεμένο μας παιίϊ, 
οασες είς τά ξένα,

άπήντησε

έμαθες 
είπεν δ

ιατα, 
ά καί 
σεν δ

αθες 

ο—

καί μέ συγχωρεϊς—τό ζεστό ^ω/Μ’,ειπεν 
δ γείτονας.

•— Σετζιάκ, άπήντησε τό παιίίον.
— 'Αμ τό κρύο ;
— Δέν τό άφιναν έκεϊ νά κρυώση, 

άπήντησεν δ πο.Ιυμ,αθής νεανίας, καί 
έτράπη πάραυτα είς φυγήν μή γνωρί- 
ζων τί ν ’ άπαντήση 1

Τότε δ γηραιός γείτονας, δ δποΐος 
ήζευρε πολύ καλά τήν τουρκικήν γλώσ
σαν, έκούνησε τό κεφάλι του καί είπε :

— Άλήμων ώ ! είς τούς γονείς ε
κείνους, οί όποιοι έχουν τέτοια παιδιά 
καί οί όποιοι έξοίεύουν τά χρήματά 
των ματαίως οί ταλαίπωροι.

Τούτο ίιε^όθη άμέσως είς δλο ·.« 
χωριό, καί δ κατ’ άρχός Οαυμαζόμενος 
νεανίσκος ώς πολυμαθής καί λογιώτα- 
τος κατέπεσεν ύστερον είς τήν συνείίη- 
σΐν δλων τών συμπολιτών του.

Τό παιϊΐ άπό τήν εντροπή του έπήρε 
τά μάτια του καί έφυγε νύκτ’ άπό 
έκεϊ, ε'γινεν άφαντο καί ούτ’ έγύρισε 
πλέον όπίσω- τί άπέγινεν, δ Θεός ή- 
ζεύρει.

Βλέπετε μικροί φίλοι πώς χάνονται 
οί άγράμματοι καί κούφοι νεανίσκοι ; 
Αϊ ! προσέχετε λοιπόν ϊνα μή πάθητε 
καί σείς τά αυτά καί ίσως χειρότερα.

+ Μιχ Λελέκος

-»ί*

ΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
•ρς άά fapiaycn

σιευθήσονται εις τό τεΟχος τοΟ Δβρίου ε.ε.
Ούδειτ γίνεται δεκτός είς τον διαγωνισμόν 

αν δέν ε/η πλήρωσή τήν συνδρομήν του.
Α' βραβείο* θά λάβη σχετικώς τό καλ- 

ίτερον διήγημα τό όποιον θα δημοσιευθή 
ς τό «Παιδικόν φύλλον» μετά τοΰ όνόμα- 
ς του συγγραφέως είς ον θά δίδεται έπί 
έτος δωρεάν τό περιοδικόν.
Επαίνου θά τύχη τό άμέσως καλλίτερου, 
τόν συγγραφέα τοΰ όποιου θά δίδεται 

ν έτος δωρεάν τό φύλλον.
χειρόγραφα δέον νά φέρωσι τό ονο- 
όνυμον, ψευδώνυμον, ήλικίαν καί 

ν του γράφοντος.
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Λικαία άπόφααις

Ένας Γάλλος έπήγε στη Γερμανία 
και αφοΰ ήξερε πώς έκανε πειδ κρύο έκεϊ 
παρά στο Παρίσι ■/.·.' «πλησίαζε ό χειμώ
νας, ένόμισε καλό νά κάνη προμήθεια 
άπό ξύλα.

Κατά τύχην ’περνούσε ενα κάρρο φορ
τωμένο ξύλα, κι’ έρώτησε τον αγωγιάτη, 
πόσο είχαν.

— «Πενήντα μάρκα,»άποκρίθηκ’ εκεί
νος, διότι βλέπων ποΰ είχε νά κάνει μέ 
ξένο, ήθέλησε νά τόν γελάση. Ό Γάλ
λος ήγόρασε τό φόρτωμα κΓ ό αγωγιάτης 
χαρούμενος ’πήγε νά φάγη είς ενα χάνι. 
Έκεϊ είπεν είς όλους τό κατόρθωμά του.

— «Δέν έφέρθηκες τίμια,» τοΰ είπε 
ό ξενοδόχος.

— «Καί τί σέ μέλει ’σένα,» είπεν ό 
άμαξας,» «δός μου ψωμί, τυρί καί κρα
σί καί μήν ανακατεύεσαι ’ς τής δουλιές 
μου I»

Οταν ήρθε ή ώρα νά πλήρωσή καί 
ό άμαξας τό φαγί του, ό ξενοδόχος τοΰ 
έζήτησε 50 μάρκα.

— «Κολοκύθια ! » έφώναξεν ό άμαξας’
— Αν δέν σ’αρέσει έλα στο δικαστή

ριο, άπεκρίθη ό ξενοδόχος.
Έπήγαν’ καί είπεν ό άγωγιάτης τήν 

κατηγορία του. μά όταν ακούσε καί τόν 
ξενοδόχο ό δικαστής είπε :

— «Καθώς σύ, άγωγιάτη, έπώλησες 
τά ξύλα όσο ήθελες διότι ήσαν δικά σου, 
καθώς λές, έτσι καί ό ξενοδόχος έχει τό 
δικαίωμα νά ζητήση ό,τι θελει γιά τό 
φαγί του. ! λήρωσε λοιπόν !»

Δέν ευρίσκετε, δικαίαν τήν άπόφασιν 
τοΰ δικαστοΰ ;

Άζίζα Πά.Ι.Ιη.
*3*

Ιίεταλοϋθα καί Γρύλλος
Είς μικρός Γρύλλος κεκρυμμένος είς
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τήν άνθισμένην χλόην παρετήρει μίαν 
ώραίαν πεταλούδα περιιπταμένην έντ’ος 
τοΰ λειβαδιού. Τά ζωηρώτερα τών χρω
μάτων έλαμπον έπί τών πτερύγων τοΰ 
πτερωτού εντόμου τό όποιον έπέτα ακού
ραστο·/ άπό άνθος εις άνθος καταλαμδά- 
νον καί άφίνον τά ωραιότερα τών ανΟέων,

— νΑ ! ελεγεν ό Γρύλλος, πόσον ή 
τύχη της καί ή ίδική μου διαφέρουσιν’ ή 
κυρία φύσις ύπέρ αυτής έπραξε τό παν 
καί δΓ έμέ τίποτε. Δέν έχω κανέν προ
τέρημα καί καλλίτερου θά ητο νά μή ύ- 
πήρχον.

Έν φ ώμίλει ούτως φθάνει έκεϊ όμιλος 
παιδιών τά δποϊα άμέσως αρχίζουν νά 
καταδιώκουν τήν π’εταλούδα καί τέλος 
συλλαμβάνουν αυτήν, άλλος μέν άπό τήν 
κεφαλήν, άλλος άπό τήν πτέρυγα καί τρί
τος άπό τό σώμα.

— *ΩΙ ώ, είπεν, ο Γρύλλος" δέν εί
μαι πλέον δυσαρεστημένος άπό τήν φύσιν. 
Πόσον ακριβά πληρώνεται όταν διαπρέπει 
τις είς τόν κόσμον !

Γεωργιοη Καρατζας.

Λημώϋιις παροιμίας

— Άλλοι ποΰ τό ’χει ή κούτρα του 
νά κατεβάζει ψείρες.

— Άλλοι σ’ τό νειο ποΰ δέρνεται, 
σ’ τό γέρω ποΰ κοιμάται.

— Άλλοΰ μέ τρίβεις δέσποτα, 
κι’ άλλοΰ χω ’γώ τον πόνο.

— Άλλοΰ ό παππας, 
κ’ αλλού τα ρασα του.

— Άλλοΰ τά κακαρίσματα, 
κΐ’ άλλοΰ γεννοΰν ή κόττες.

— Άλλοΰ τ’ όνειρο, 
κΐ’ άλλοΰ τό θαύμα.

— Άν γειτονέψης μέ κουτσό, 
θα μάθης νά κουτσαίνης.
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ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ 
(Συνέχεια, ϊδε προηγούμενο· φύλλον). 

Σημειώσεις περί αγώνων παρ’ άρχαίοις.

*♦

ΠΝΕΥΜΑ ΜΙΚΡΩΝ

Περί άλματος ιδίφ:
Τ· ά.Ιμα έθεωρεϊτο ώς δυσκολωτάτη τών 
πέντε ασκήσεων αιτινες ασετεζουν τό 
««rraWor
Τό αγώνισμα τοΰτο δέν ήτό τι άπλοϋν 
ώς έκ πρώτης οψεω; παρίσταται, αλλα 
συνίστατο είς τήν ύπερπήδησιν τάφρων 
είς αίμα κατά μήκος, εις ύψος καί βάθος 
Οί ασκούμενοι ανήρχο.το έπί ελαστικής 
σανίδος ή ωστικού βχτήρο;, χαί ώρμων 
έπί τά πρόσω κρατούντες τήν ισορροπίαν 
διάτων έν ταϊς χερσίν αυτών βιρέων ά>- 
τήρων, λιθί.ων, σιδηρών, η μολυβδίνων. 
Οί άγωνιζόμενοι ύπερεπήδων ούτω μέγι
στα διαστήματα διότι οί άχτήρες ύπε- 
βοήθουν τά μέγιστα εί; τό πήδημα, παρα- 
σύρο>τες τδ σώυα μακρύτερον δ'ταν ηγεί- 
ροντο έπί τών ιγνύων, καί έξέτεινον αύ- 
τούς εμπρός διά ταχείας κινήσεως- 
Τοιοΰτοι αλτήρες ευρέθησαν έν ’Ολυμ
πία, έν Έλευσϊνι δέ χαί ενεπίγραφοι.

*,* Τό σημεϊον εϊς δ οί άλται άπρεπε νά φθά- 
σωσιν εκαλείτο σκάμμα διότι έχε: έσχά- 
πτετο ολίγον δ τόπος, έξ ού χαί τό πα- 
ροιμιώδες ρητόν «.πηΛρτ imp τά «σκαμ
μένα·.

’.* Έλησμονήσαμεν νά προσθέσωμεν οτι δ 
αύλός ειχεν μεγάλην έπίδρασιν έπι τοΰ 
ήΟικοϋ τών άγωνιζομένων. διότι Ο/ι μό
νον εις τάς πα.ίαίστραε τών γυμνασίων, 
άλλά καί εις τού; αγώνας οί άλται ήγω- 
νίζοντο ύπό τήν συνοδείαν τοϋ οργάνου 
τούτου.

*,* Διά μέσου τών αιώνων περιεσώθη τδ 
δνομα τοϋ μάλλον διαφημισβέντο; έν τή 
άρχαιότητι άλτου, όστις ήτο δ έχ τής 
Κρότων Φάϋλος τρις νιχήσας εις τά Πύθια. 
Περί αύτοΰ λέγεται ότι έπήδησεν έν τώ 
άγώνι περί τούς πεντήκοντα πόδας!

2ημ. Τί .Ιέγει <5 Χα.Ικοκοτθύ.Ιης ;
*.* Ό αύτός ερριπτεν εις άπόστασιν πεντή- 

χοντα πέντε ποδών δίσκον βάρους οχτώ 
λίτρων.

ϊημ. Τί .Ιίγιι δ ΠαρασκτυόπουΛος ;
‘ Ό Φαύλος διεπνέετο χαί ύπό τών εύγε- 

νεστέρων πρός τήν πατρίδα αισθημάτων, 
απήλαυεν δέ μεγίστης όπολήψεως έν 
Κρότωνι.

*.* Ό 'Ηρόδοτος άναφέρει 8τι εί; αύτόν 
ανέθεσαν οί συμπολ.ϊταί του τήν αρχη
γίαν τοϋ ευαρίθμου στρατού, όστις εστά
λη έπί πλοίου είς βοήθειαν τής χινδυ- 
νευούσης ένεκα τών Μήοων “Ελλάδος.

Περί πυγμές ιδία:
Ί'φευρέτης τής πυγμαχίας όπως καί 
τής πάλης λέγεται δ βησεύς.
Ώς επιδιδόμενοι εις τήν πυγμαχίαν 
άναφέρονται δ 'Απόλλων, δ Ηρακλής, 
δ Πολυδεύκης χαι δ Τυδεύς.

*,* Είςτά 'Ολύμπια είσήχθη κατά τήν 23ην 
’Ολυμπιάδα ίϊνγ/ιή δέ παίοων χατά τήν 
τριαχοστήν έβδόμην.
Ο: πύκται ένεφινίζοντο επίσης γυμνοί 
εί; τήν κονίστραν. Καί χατ'άρχάς μέν 
είχον τήν πυγμήν γυμνήν, κατόπιν Ο
μως ιιεριετύλισσον αύτήν μέ λωρία σκύ
τινα, ΐμάνεβς καλούμενους πυχτιχοϋΐ 
χαΐ /ιει.ίίχ-ας.

",* Τού, ίμαντας περιέόενον εί; τόν πήχυν 
τή; χειρός μέχρι τοϋ άγκώνος. Βραδύ
τερου εθετον εις τάς χείρας των χαί μο- 
λύβοινα, ή σιδηρά δπλίσματα, άτινα 
σ.τεΐραι βότιαι, καί μύρμηχες, η γνϊτό- 
ρο. έλέγοντο
Ό πύχτης προσεπάθη νά πλήττη τόν 
αντίπαλόν του κυρίως είς τήν κεφαλήν 
άλγεινοτάτάς χαί πολλάχις επικινδύνους 
πληγάς έπιφέοων διά.τής δεξιάς χειρός, 
ένώ διά τής αριστερά; ήμπόδιζε τά ύπό 
τοϋ ανταγωνιστοϋ του καταφερόμενα κτυ
πήματα.

*,* Μεγίστη έπιδεξιότης έθεωρεϊτο μεταξύ 
τών άνταγωνιζσμένων, τό νά αμύνων- 
ται χατά του αντιπάλου μέχρι εντελούς 
αύτοΰ έξαντλήσεως, χωρίς νά τόν προσ- 
βάλλωσι.
Τά ώτα ώ; μάλλον εκτεθειμένα έχάλυ- 
πτον έν τοΐ; γυμνασίοις διά τών χαλ

κών καλούμενων άμφοιτίίων η ύνεωτί- 
<!ω>· ή .τεριωτΜωκ. Οί ές επαγγέλματος 
μάλιστα πύκται χαι τά άπέκοπτον.

*,* 'Ενίοτε α! πληγαί άπέβαινον χαί θανα
τηφόροι, άλλ'άν τις έχ προθέσεως έφό- 
νευε τ'ον αντίπαλόν του έτιμωρεΐτο αύ- 
στηρότατα.
Εϊς τους πόκτας δέν έπετρέπετο πρός 
τούτοι; νά συμπλέχωνται χαί δι' ΰποσχε- 
λισμων νά καταρρίπτωσιν άλλήλους.
Λ'.ίήιαή έλέγετο τδ άγώνισυα όταν άα- 
φότβροι οί πυγμάχοι ΐστα.το απέ.οντι 
άλλήλων άκ.νητοΰντε; τό σώμα, χαί έ- 
μάχοντο διά τών πυγμών ανευ ιμάντων. 
Τοΰτο όμως εγενετο εις του; αγώνας 
πάντοτε όσνχι; ή πυγμαχία παρετείνετο 
έπί πολύ, άμφότεροι δέ οί άνταγωνισταί 
απηύδων.

♦

Έν τώ σχολείω.
Διδάσκ. Πώς ονομάζεσαι μικρέ ί
Μαθητ. Μίμης Παύλου.
Διδάσχ. Τί έργασίαν χάμιει δ πατήρ σας;
Μαθητ. Άπέθανε.
Διδάσκ Τί ήτο πριν άποθάνει ;
Μαθητ. (μετά θριάμβου). Ήτο άνθρωπος 

δάσκαλε.
'Εστάλη ύπό ·Ναυατάθμου. ·

• *
•

Ό Παυλάχης εκοψε τό χέρι του χαΐ τοΰ 
τό έδεσαν μ' ενα πανί,

— Παυλάχη σέ πονεϊ τό χέρι σου, τόν 
έρωτά δ φίλος του Νϊκος.

Καί δ Παυλάχης :
— Τώρα νά τό λύσω γιά νά ϊδώ I 

'Εστάλη ύπό · Ατρόμητου Ναύτου’
•

• ·
"Ενας έπισχέπτης πρός τόν υιόν τής οι

κίας :

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

46 Συλλαβόγριφος 
Τά τρία πρώτα γράμματα, 
Δανός τό δεύτερόν μου. 
Αινιγματώδης ποταμός 
Είναι τό σύνολό» μου.

• Γ. θ. Κυρίμης»
47 Άπροσδόχητον

*Αν μοΰ προσθέσης μέ μεγαλώνεις 
Αν μ' άφαιρέσης μέ ελαττώνεις.

*ΆΘ. I ίίαπαγιαννσπουλος».
48 Αίνιγμα

Στρογγυλό σάν τό αυγό 
Μά αύγό δέν είμαι 
Μέ τά φύλλα σά δενδρό 
Μά δενίρό δέν είμαι.

«Jixaioc Αριαττίάης·
τφ«-εϊχ-ιφ<-

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ
— “Οσοι τών έν Άθήναις φίλων μου 

μ ετήλλαξαν κατοικίαν παρακαλοΰνται νά εΐ- 
δοποιήσωσι τό γραφεϊόν μου ϊνα μή έπέλθη 
αταξία εις τή» διανομήν τοϋ φύλλου

— Ούδείς έγγράφεται συνδρομητής αΐ ·υ 
πληρωμής τή; συνδρομής του. "Όρο; απα
ράβατος.

— IM’Xlor Γυμγαοτικηο αριστον δια τήν 
κανονικήν έχγύμνασιν τών νέω· έςέδωχε* ό

— Δέν μοΰ λές, φυλαράχο μου, έπήρε; 
πολλά βραβεία εφέτος '; τό σχολείο ;

— Μάλιστα, επήρα τέσσαρα.
— Δια ποίαν αιτίαν ;
— Τό πρώτο τό πήρα διά τήν έκτακτον 

μνήμην μου.
— Τά άλλα τρία;
— Τά άλλα τρία . ... δέν ενθυμούμαι! 

'Εστάλη ύπό οΔιαθάτον*.
• ·»

Κάθηνται είς τήν τράπεζαν, χαί ροφώ- 
σιν ήδη τήν σούπαν των.

Ό Κοχός πειράται νά διαχόψη τήν άρ- 
χήσασαν συνομιλίαν.

— Τά παιδιά δέν δμιλοΰν 'ς τό τραπέζι, 
τώ λέγει δ πατήρ του μετά θυμοΰ.

Μετά τό γεΰμα, δ πατήρ του τον έρωτα :
— Λοιπόν τί ήθελες νά μάς είπής ;
— Νά, 8τι άνοιξα τήν κάνουλα τοΰ πε

τρελαίου καί δέν μπορώ νά τήν κλείσω.
'Εστάλη ύπό «Φθινοπωρινής βροχής*

49 Έλλειποσύμφωνον
Ε \ ,ιο . οι . . αι ,e , . οι .
2 α ,ί a X α . . ω > '/«ι

«Σ. Σάρά,Ιης·.
50 Αίνιγμα

Τά τρία πρώτα γράμματα
Φιλί τό δεύτερόόν μου 
Και 'έν γλυκύ όπωριχόν
Etvat τό σύνολόν μου

• Χρ. Τσια.-τάρας*

Λύσεις τών έν τφ 9 φύλλω δημοσιευθει- 
σών άσκήσεων «νεύματος.

41) Ψ—Χ=Ψυχή·— 42) Σ — άμμο;= 
Σάμος.—43) Μιά ,ψιλή χαί μιά βαρεία.— 
44) Ναπο — λέων. — 45) Ένδεκα άνθρωποι 
νά λάβουν άπό ένδεκα ώά έκαστος.

πτυχιοϋχος καθηγητής τής Γυμναστικής κ. 
I. Χρυσάφης, τιμώμενον δραχμής.

— ’Αριθμητικά προθ.ίήματα πρός χρήση 
τών μαθητών τής Α' ταξεως τοΰ Γυμνα
σίου έξεδόθησαν ύπό τοΰ χ. Π Κονδύλη 
χαθηγητοΰ χαΐ τεμώνται δραχμής.

— Τό «Παιδικόν φύλλον. αγγέλλει 
τήν ex6jgiv πχντός βιβλίου ούτινος αντί
τυπο* ήθίλεν άποσταλή «ις το γραφιϊ^ν του.
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Δεν δύναοθε σ' άντιληφθήτε τή’ λύπην 
μου, διότι οέν ήτο δυνατόν νά βραβευθώσι 
χα! τά οκτώ διηγήματα τών υιχρών μου 
φίλων, τά ονόματα τών οποίων βλέπετε εις 
τά αποτελέσματα τοΰ διαγωνισμού τά δη
μοσιευόμενα έν προηγουυένη σελίδι. Αν 
όμως δέν ήδυνάμην νά βραβεύσω όλους δέν 
δύναμαι χα! νά μή συγχαρώ άπό χαρδίας 
τόν J/χαιοι· ’.Ipiizm’ihp· διά τήν περιγραφι
κότατα τής έκθέσεώ; του, ήτις χα! εις τάς 
μιχροτέρας λεπτουερείας έχει πιστώς, την 
ΙΙοσχοπου.Ιαν τον Παρνασσού, διά τήν ποιη
τικήν έξαρσιν μέ τήν δποίαν έπραγματεύθη 
τδ θέμα χα! μέ τήν οποίαν ένεθουσίααε τήν 
χρίνασαν έπιτροπήν, τόν Λτοντόχαρθον Κρητα 
διά τό λακωνικό» τής φράσεω; και τήν α
κριβή διατύπωσιν τών γεγονότων, τόν "Ε· 
πο.τα διά τήν μετ' άχριβείας πολλής καί 
χάριτο; περιγοαφήν τοΰ θέματος, τόν Μι- 
χρο-μίγαν διά τήν σύντομον χαί αφελή 
άλλ’ ολως ιδιόρρυθμον εχθεσιν τών τής 
μ’/ης, τόν ΕυμοΛπον δια τήν μετά ποιη
τικού οίστρου και ένθουσιασμοΰ ζηλευτού 
διατύπωσιν τών γεγονότων καί τόν Π.Κονχο- 
θύνην διά τήν μετά μοναδικής άκριβεία:καΐ 
χάριτος περιγραφήν. ’Επίσης άξίους μνείας 
κρίνε: ή διεύθυνσις χα! τους Ράς Μαγχόνιν, 
Αβυσσινόν χοΛτμιστήν, Πρασίνην γ.ίόηι-, 
Ουράνιον τόξου, Ν· Σταματόπον.Ιον. 21. Ρά - 
■~την χαί Φθινοπωρινήν βροχήν

Σοΐ άπέστειλα τ’ο φύλλον φίλτατε ·1εο>·- 
τόχαρόι Κρής έκ δευτέοου" τό έλαβες ;

’Ενέγραψα τό άδελφάχι σου iVixov φίλ
τατε Γ. Α. ΚυρΙμη χαί του άπέστειλα τά 
φύλλα. Γράψε μου παρακαλώ τάς εντυπώ
σεις του.

Είναι ανέκφραστος ή χαρά μου, διότι έ- 
λαβον έπί τέλους εν γραμματάχι σου φίλ
τατε Χρηστέ Τοαπόρα. Τώρα ό'τε έκαμε; 
αρχήν γράφε μου ταχτικά.

Τό κεντημένο γραμματάχι σου τό ελαβον 
φίλτατε Σ. ΣθράΑη χαί θά δημοσιεύσω οσα 
μοί στέλλεις άλλά μέ τήν σειράν των.

“Ελαβον τάς λύσεις σου άγαπητέ Κα- 
ρυΰσε. Γράφε μου.

“Εστω, ύπογράφομεν ειρήνην φίλτατε 
'Έ.τορ'·, από σέ όμως έξαρτάται νά τήν δια- 

τηρήσηζ έπί μαχρόν και ν' άποδείξης δτ· 
είσαι άξιος τής συγγνώμης την δποίαν μοι 
ζητείς. Χιλιάχις σας είπον οτι μοί άρέσχει 
ν' άναγινώσκω έργα τών μικρών φίλων μου 
διά νά βλέπω τήν πρόοδόν των ο/ι όμως 
και νά τά δημοσιεύω, έχτός έάν ΰπάγωνται 
είς τήν τάξιν τών ο Μικρών-μικρών» και 
είναι άξια δηαοσιεύσεως

Καί σϋ ΑΙχαιι ΆριστιΙδη καί δ Λρχι- 
ναΰαρχος θιμιστοχ.Ιης έχετε δίκαιον νά πα- 
ραπονήσθε διά τήν αταξίαν περί τήν διανο
μήν τού φύλλου άλλά μή με πικραίνετε μέ 
τά παραπονετικά γραμματάκια σας" μέ 
φθάνει ή πίκρα τήν δποίαν δοκιμάζω διά 
τήν αταξίαν αυτήν. Τ'άποστελλόμενα όμως 
Αίχαιε Άριστιίόη τό ειπον εκατόν φοράς 
νά γράφωνται έπί τού ενός μέρους τού χάρ
του άλλως δέν θ·. δημοσιεύωνται. "Ολα: αί 
άποστελλόμεναι λύσεις φίλτατε λαμβάνον- 
ται ΰπ’ οψει.

"Ελαβον τάς λύσεις σου άγαπητέ 'Λ0η- 
ναϊχε άσ?ηρ·

Φίλτατε Λόν Καΐσαρ αί παρατηρήσεις 
σου είναι όρθαί άλλ’ άν έγνώριζες πόσα πα
ράπονα γεννώνται όταν δέ» δημοσιεύεται τό 
άληθές όνομα θά έδιχαιολόγεις τήν τακτι
κήν τής Διευθύνσεω;' έν τούτοι; διά σέ δέν 
θά συμβή πλέον τό τοιοϋτον.

Σ’ ευχαριστώ διά τάς προσρήσεις σου α
γαπητέ μου "Πρως της Γραβιας ώς καί διά 
τάς ένεργείας σου πρός εγγραφήν συνδρομη
τών. Τδ πολύπαθες διήγημα τής άδελφής 
σου χρειάζεται φαίνεται μεγαλην . . . Σο- 
φίαν διά νά γραφή καί διά τούτο βραδύνει 
άκόμη. ’Εγώ άπηλπίσθην εντελώς πλέον. 
Διεψεύσθησαν τοσάκις αί έλπίδες μου ! . . .

Καλώ; ήλθες άπό τδ ταξειδάκι σου άγα- 
πητόν μου "Ανθος του ΛιιμΖνος εις τ'ο ό
ποιον έλπίζω οτι απεχατεστάθη εντελώς ή 
υγεία σου πρό; χαράν τών συγγενών σου 
χαί έμοδ Διά τά; ένεργείας σου σ' ευχαρι
στώ άπό χαρδίας τ' άποσταλέντα θά δη- 
μοσιευθώσι μέ τήν σειράν των. Ή διεύ- 
θννσίς σου διωρθώθη. Γράφε μου.

Σοΐ άπέστειλα τά ζητηθέντα φύλλα φίλ- 
ταλε κ. ΑημητρΜη χαί σέ παρακαλώ νχ 
φροντίσης διά τήν εΐσσραξιν καί αποστολήν 
τών συνδρομών.


