
ΕΤΟΣ A'-



50 ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΦΥΛΛΟΝ 2 3 ΠΛΙΔ'ΚΟΝ ΦΥΛΛΟΝ

ΕΟΡΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ
ΧριΟτός άνέϋτη! .ηοοςψωνεϊ τό «Παιδικόν ψύλλον» είς τούς μι

κρούς του συνδρουητάς εύχόμενον είς αυτούς έπϊ τή μεγάλη ημέρα 
έτη μακρά και εύτυχή.

Δέν έχει διαλυθΰ εϊσέτι είς τόν αιθέρα τό άρωμα τον λιβανωτού 
τόν όποιον Λ ορθόδοξος Εκκλησία καίει έπι τή ’Αναστάσει τού με
γάλου Θεού, έπι τη έορτή τών έορτών καί τή πανιιγύρεει τών πα- 
νηγύρεων καί νέος λιβανωτός πληροί τούς βόλους τής αγίας 'Εκκλη
σίας καί τό γλυκύ τού κρίνου άρωμα ύπενθυμίζει είς τούς πιστούς 
τόν μεγάλην έορτήν τού Εύαγγελισμού τής Θεομήτορος.

Άλλά τήν μεγάλην αυτήν ιίμέραν δέν πανηγυρίζομεν μόνον διέι 
τήν ένσάρκωσιν τού Χριστού- Τήν ήμέραν ταύτην προοίρισεν ό 
Θεός και διά τήν Άνάστασιν τοΰ Γένους! Και ίδού πρό 75 ετών ό 
Γερμανός ύψ;οΐ είς Λαύραν τήν σημαίαν τής έλευθερίας καί ή όσμή 
τής πυρίτιδος άναμιγνυομένιι μετά τού λιβανωτού άναβαίνει πρός 
τόν πλάστην ώςμυριόστομος εύχαριστία διά τήν εθνικήν αποκατά
σταση’ 1

Ή Πατρίςκαί ή ’Εκκλησία, δίδυμοι άδελψαό, ή μέν κρατούσα έλευ- 
Θέραν τήν κυανόλευκον, ή δέ άσπιλον τόν κρίνον τού 'Αγγέλου, ευ
αγγελίζονται είς τούς πιστούς τής γής τήν ένσάρκωσιν τού Χριστού 
τήν παλιγγενεσίαν τοϋ έθνους ! ΙΊαρήλθον έκτοτε 75 έτη. Ή πατρίς 
έλευθέρα ήδη έγκολπούται τήν σημαίαν της καί ή έκκλησία ύπεράνω 
παντός δ-ωγμού πανηγυρίζει τήν ένανΘρώπισίν τού Θεού της !

.................................................................................
‘Ηδη ύπό έλευθερον όρίζοντα ή άναγεννηθεϊσα πα^ρίς^ίπτεται 

είς τόν εύγενή αγώνα τής άνασυστάσεως έορτών αϊτινες έδόξασαν άλ
λοτε τό εύγενές όνομά της.

Δέν μάχεται πλέον κατά, έχθρών- Συναγωνίζεται είς στάδιον εύγε- 
νές 5σον καί ένδοξον πρός άδελώά έθνη πρός φίλους λαούς

Χαιρετήσατε πάντες τήν μεγάλην ήμέραν ήν ή Εύρώπη σύμπασα 
συνεορτάζει μεθ ' ήμών έν τή Ελληνική γή καί εύχηθήτε ϊνα άνα- 
τείλωσιν κιΑ αύθις διά τήν ώραίαν ήμών πατρίδα ήμέραι δόξιις καί 
τιμής καθ ' <.'ς τόν Ευαγγελισμόν της Θεοτόκου καί τοΰ Χριστού τήν 
Άνάστασιν θά συνεορτάσω σι μεθ ’ ήμών δούλοι αδελφοί, ύπό τόν 
γαλανόν όρίζοντα, είς τήν αύραν τού όποιου θά χαιρετίζη έλευθέ 
ρους αύτούς ή έλευθέρα της πατρίδας σημαία !

—■-««&-
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ

Γαλάζια σάν τόν ουρανό, αγνή σάν τήν παρθένα 
Σ' τή Λαύρα έκυμάτισε σέ χρόνια περασμένα 
Καί τώρα ποΰ ανυπότακτη στολίζει τήν πατρίδα 
Στέλνει σέ σκλάβους αδελφούς παρηγοριά κ 'ελπίδα. 
Ξεδίπλωνε σημαία μου τό δίχρωμο πανί Σου 
Γή δόξα Σου νά μάθουνε, νά ίδούνε τήν τιμή Σου !

Γίϊκος.

Έϊ ΣΗΜ
Τόσον καιρό τώρα άφ’ δτου τόν πη - 

γαίνει είς τήν δεντροστοιχίαν ή παιδα
γωγός του, δ μικρός Φοίβος έβλεπε κάθε 
πρωί τήν Έλλ. σημαίαν, ήτις έφέρετο 
έν μέσω λογχών καί ύπο τούς ήχους 
τής μουσικής είς τά ’Ανάκτορα. Καί 
παρετήρει τούς στρατιωτικούς νά ί'σταν- 
ται ακίνητοι καί να χαιρετούν, άλλά 
δέν ήμποροϋσε νά νοιώση τό μικρό του 
κεφάλι τί σημασία είχε τό δίχρωμο 
εκείνο πανί τό όποιον μέ υπερηφάνειαν 
άνεκίνει δ άνεμος.

Δέν έβάσταξε καί μιά βραδειά ποΰ 
δ παποϋς του έκάθητο είς τή μεγάλη 
πολυθρόνα του, γέρων απόμαχος άγω- 
νιστήο τοϋ 21, τον έρώτησε τί πράγμα 
είναι ή σημαία. Ό γέρων έπήρε τόν ε”γ- 
γονον ιίς,τά γόνατά του, τόν ένύτταξε 
καλά, καλά είς τά 'μάτια καί ήρχιστ 
μέ τόνο σιγανό νά τοϋ λέγγ,:

— Ή σημαία ! Αΐ, καί νά ήξιυρες 
παιδάκι μου γιά τί μεγάλο'πράγμα μ' τήν 
έρωτάί'^Νά ήξευρες τί παιδικόν ενθου
σιασμόν μου άναβεις είς τά στήθη μου 
μέ τή λίξι αυτή ποΰπροφέρεις ... Εί- 
ναισάν νά μ’ έρωτας τί είναι Θεός . . . 
Τί είναι πατέρας .... Τί είναι Πα
τρίς ! Καί δέν τό αισθάνεσαι παιδί μου 
μέσα σου άφ' ότου έννοιωσες τή ζωή, 
δέν καταλαβαίνεις νά σε συγκινή αυτό 
τό δίχρωμο πανί ποΰ ζώνει δ Σταυρός ;

ΤΙ σημαία, έξηκολούθησεν, είνο ι ή 
προσωποποίησες ένό; έθνους, ένός ίδεώ*- 
δους,δ δεσμός καί ή άδελφότης τών πολι
τών, ή ίσοπέδωσ.ς ρακοσυλλεκτών καί 
βασιλέσ»1! "Ολοι πρό τής σημαίας είναι 
ίσοι, ολοι τέκνα μι?.; πατρίδος, ή όποια 
διπλοϋται είς τής σημαίας τάς πτυ- 
χάς. . . Κάθε πτυχή της καί ΐ* ζνει- 
ρον, μιά δόξα, εί; πόθος, μίχ αθανα
σία ! Όλους μας μάς άντιπροσωπεύει 
ή σημαία, μεγάλου; καί μ.ικρού;, πλου
σίου; καί πτωχούς, ένδοξου; καί άσή- 
μους. Ή σημαία είναι ότι δ Σταύρος 
ίς τήν εκκλησίαν, δ ήλιος είς τόν οϋ·

ρανόν, τό μύρον εις τά άνθη, ή φώνη είς 
την άηδόνα, δ ρυθμός είς την πο 
Είναι ή νοητή πατρίς, ή άναπαλλομένη' 
συμβολική παράστασις τοϋ κράτους.

Τήν σημαίαν καί μάλιστα τήν Ελ
ληνικήν (δ γέρων άνυψώθη ολίγον έκ 
τής έδρος του) Οχι να τήν χαιρετούν νά 
γονυπετοϋν πρέπει εμπρός της οί σημε - 
ρινοί Έλληνες. Είναι ότι μέγα καί ιερόν 
δϋναται νά φαντασθή άκόμη ανθρώπι
νος νους Περιλαμβάνει τήν μνήμην ά
πειρων δοξασμένων άνδρών, άπειρων 
μεγαλομαρτύρων- περικλείει αίματα Ου
σιών, στεφάνους δόξης άμαραντους, με
γαλοφυές εκλάμψεις,αυτόν τόνΧριστόν!

Ή Έλλη νική σημαία είναι ή ση
μαία τών σημαιών !

Ή 'Ελληνική σημαία είναι μεγάλη, 
είναι απέραντος I Λύτή που είδες δέν 
είναι ούτε πό £·* «ατοστημόρι.ον.

ΤΙ 'Ελληνική σημαία “μχ.ζει άπό 
Άκρότολιν καί τελεί '-νει μαν.ρυά, 

πολύ μακρυά είς τήν 'Αγίαν Σοφίαν 
τήν δυστυχισμένη μας εκκλησία !

— Άλλά. παππού σύ δακρύζεις !
— Ας δακρύζω εγώ τουλάχιστον 

άφοΰ κανείς σήμερα δέν δακρύζει μέ 
τήν ένθύμησι τής έκκλησιά; όπου προσ- 
ευχήθη διά τήν τελευταίαν φοράν δ 
Κωνσταντίνος δ ΙΙαλαιολόγος.

ΤΙ Ελληνική σήμα ία, πού έπρεπε νά 
ηναι κατακόκκιτη άπό τό αίμα τών 
παιδιών της, ή Ελληνική σημαία ποΰ 
είναι απέραντος σάν τόν ουρανό πού 
ε”χει τό χρώμα του, σάν τή θάλασσα 
ανεμοδαρμένη καί λευκή σάν τά χιόνια 
καί σάν Έλληνοπούλας στήθη αγνή.

— Κ' εκείνο τό κομμάτι που έχεις 
'ς τό κωμό σάν ιρν.Ιαχτο, σημαία είναι;

— Σημαία, παιδί μου, ποΰ τής έχω 
δώσει τό αίμα τής καρδιάς μου. ’Α
κούσε καί αυτή τήν ιστορία για νά 
καταλαβης τί θά πή σημαία, τί θά πή 
.ταΓριωησμίς / (ίπιται τ'· τί.Ιοι;

Δ. I. Καλογεμόπονλος.
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ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
Χριστός άνέστιι φίλοι 

’Ανοίξατε τά χείλη
Ύμνοϋντες τόν Θεόν 

Ίδοϋ έπέστη Λ ώρα
Άγάλλον μΛτερ τοίρα 

Και χόρευε Σΐίόν.

ΜΕΣΑ ΣΤΟ
(Χν·1χιια) J

Άφοΰ ώ; έ* θαύματος έγινε χαλά ό 
βασιλεύς. διά ν’άνταμείψη τον στρατιώ
την, τοΰ -ρο»έφερε -/ρήματα, πλούτη, θέ
σεις, ζαί τιμάς άλλ' ό στρατιώτης δέν 
έόέχθη τίποτε διότι ζατελάμόανε τον έαυ- 
τόν του έςησθενημένον πολύ, ζαι προέ- 
Ελεπε, μετά τήν συμςώνιαν την όποιαν 
είχε ζάμει μέ τόν -/άρον,τον μέλλοντα θά
νατόν του. Διά τοϋτο ζαι ή μόνη άπάν · 
τησίς του είς τάς προσφοράς τοΰ βασι- 
λέως ητο: __ >>

. - — Έγώ πλέον ΜεγαλείίΤζ.'. Λν εχω 
νυδενός άνάγχην! Μετά πολλοΰ κόπου 
χατέίη την κλίμακα τών ανακτόρων ζαι 
εφθασε μέχρι τοΰ οίκου του, οπού πυρέσ- 
σων ζαί άσθμαίνων έξηπλώθη έπί της 
ζλίνης του. Ό θάνατος εϋρίσχετο έντός 
τοΰ δωματίου του, χαί μόλις τον είδε 
έμουρμοΰρισεν, τρίζων τούς όδόντας !

— Έ ! γέρω στρατιώτα, μόνος σου_ τό 
ήθέλησας ! ’Ετοιμάσου, τώρα πλέον είναι 
ή σειρά σου.

— Άφησέ με μία στιγμή άκόμη, θά
νατε’ σοϋ τό ζητώ ώς τελευταία·/ χάριν.

— Διατί ; τί θέλεις νά χάμης ;
— Θέλω νά χάμω την προσευχήν μου, 

τώ άπηντησεν.
— Δέχομαι καί σέ αφήνω νά προσευ- 

χηθής, είπεν ό θάνατος.
Καί αμέσως ένφ ό στρατιώτης έκαμε τό 

σημεϊον τοΰ Σταυρού είδε τόν Χάρον ν’ 
άπομαζρύνηται της κλίνης του ! Τότε χα- 
ταόαλών δλας του τάς δυνάμεις, έσηχώ- 
Οη ολίγον άπό τό χρεόόάτι, έκλινε τό σώ
μα του κάτωθεν αΰτοΰ καί έσυρε ζωηρώς 
κάτι τι. Ό χάρων άπό μίαν γωνίαν τοΰ 
δωματίου περιέργως τόν έκύτταζεν, καί 
τέλος τόν έρωτφί, καθ' ήν στιγμήν ό

Χριστός άνέστιι φίλοι
Καθείς <ΐς άποστείλη

Ευχήν πρός τόν Χριστόν
Αυτός παρηγοοία.

Ελπίς καί βακτηρία 
Τοϋ γένους τών πιστών.

ΣΑΚΚΟΥΔΙ ΜΟΥ
στρατιώτης ανέσυρε τό γνωστόν σ α χκο ΰ- 
λ ί του!

— Τί εί α: αΰτό ;
— Νά ! δέν το βλέπεις, είναι ένα σαχ- 

χοϋλι !
— Καί τί Οά το ζάμης ;
— Τώρα Οά ίδτ,ς. Λέγε μου λοιπόν θά

νατε, μοϋ γσρίζης την ζωήν ;
— Όχι ! άλλά είμαι περίεργος μίά 

στιγμή νά ίδώ τί Οά βγάλ.γ,ς η τί Οά βά- 
λης μέσα, γΐαύτο σέ άφίνω νά ζήσης ολίγο 
άκόμη.

— Άφοΰ λοιπόν δέν μοΰ τήν χαρίζεις, 
σύμφωνα μέ τόν λόγον τοϋ Θεοί «ό ρ ι
στέ μέσα ‘στο σαχχοΰλι μου» 
διά νά ίδής τί περιέχει!

Αμέσως ό θάνατος έχώθη μέσα 'στο 
σοίκκοϋλι, φωνάζων και τρίζων τούς όδόν
τας του, ένώ -ό στρατιώτης υγιής πλέον 
τό έδεσε σφιγκτά σφιγκτά άπό πάνω, τό 
έφωρτώθη καί μια καί δυο ‘στο γειτονικόν 
δάσος, όπου τό έζρέμασε εις εν ύψηλόν 
δένδρον, τό όποιον τό έκτυπων όλοι οί ά
νεμοι. ’Από την στιγμήν εκείνην έπαυσαν 
πλέον -/αποθνήσκουν οί άνθρωποι, καί ό 
κόσμος ήρχισε νά πολλαπλασιάζεται κα- 
ταπληκτικώς. Τοϋτο διήρκεσεν αρκετά έτη.

Μίαν ήμέραν ό γέρων στρατιώτης, ενώ 
έπηγαινε είς την αγοράν νάγοράση ταμ- 
δάκον,συνηντησε γραίαν ισχνήν καί κατα- 
όεόλημμένην κυρτήν χαί άσθενη, η δποϊα 
μόλις έπεριπάτει καί μόλις ηδΰνατο νά 
κρατηθη είς τό έλάχιστον φύσημα άέρος, 
άν ζαί έστηρίζετο είς δύο ράβδους. Ό 
στρατιώτης την πλησιάζει καί κτυπών αυ
τήν ελαφρώς είς τόν ώμον την έρωτα :

(Έκ τοΰ Γαλλικού) (ακολουθεί) 
Γ. ΕύΟΰβουλος.

("Με σε.Ιίόα 11)
Βλέπετε την καλλιτεχνικήν αυτήν 

μορφήν ; 'Εκείνα τά μεγάλα καί ζωηρά 
μαϋρχ ματάκια, τά ξανθά καί πυκνά 
εκείνα μαλλιά ;

Όλα αυτά είναι τά ίξωτερικά γνω 
ρίσματα της χαριτοβρύτου Μίνιών, τά 
δποϊα θαυμασίως άπετύπωσεν δ νεαρός 
καί εΰελπις καλλιτέχνης Ι’αλάνης, άλλά 
τό πΰρ τό όποιον κλείει ή ψυχή της 
ποιος χρωστηρ η ποια γραφίς δύναται 
ν' άποτυπώση ;

Μέσα είς εκείνο τό μικρό σωματάκι 
τό μόλις 8 Iίτών νά ϊγκλείεται τόση 
καλλιτεχνική ιδιοφυία, τόση δύναμις !

Καί ητο κεκρυμμένος αυτός δ θησαυ
ρός καί ητο κατάδικος ίσως νά ταφή 
διά παντός εντός τών νεφών της κοινω
νικής άδιαφορίας δ καταυγάζων αυτός 
καλλιτεχνικός ήλιος άν δέν εύρίσκετο δ 
μοναδικός μας αριστοτέχνης καθηγητής 
της άπαγγελίας κ. Μάρκος Σιγάλας 
νά μας τόν άποκαλύψη

Έκεΐ ίν τή «Εταιρία τώνΦίλωντοΰ 
Λαοΰ» έρριψεν τάςπρώτας άκτίνας του 
δ καλλιτεχνικός ήλιος της Μιν ών Πα- 
παβιέρου.

Όσοι παρέστησαν κατά την εσπε
ρίδα τοΰ αριστοτέχνου μας κ. Μάρκου 
Σιγάλα ό δποΐος έσχε την ιδιοφυίαν 
νά διακρίνη έν τώ χα.Ι.Ιιτεχηχίή έκείνω 
μιχροβίω την μεγάλην καλλιτέχνιδα 
καί την υπομονήν νά μάς τήν παρου- 
σιάση ώς την παρουσίασε, εκείνοι δι- 
καιολογοϋσι τόν ενθουσιασμόν μας.

Τί τέχνη εις τήν άπαγγελίαν της 
«Λιτανείας» τοΰ 'Αίνε, τί χάρις εί; 
τόν «Τενεκέ» τοΰ κ. Σουρή, τί έξωτε -

'ΣΤΗΝ ΕΞΟΧΗ
(Συνέχεια τοϋ έν τή 16 η σελίϊι δημοσιευόμενου άσματος)

Κ* ή φΰσΐί δ.Ιη τραγουδιΐ 
Έχιΐ σ' τή γ.ίωρασιά
Καί τ' άηδοτάχι xiJailf 
Ι'ωμέηο σ’ τή δροσιά

ΜΙΝΙΩΝ ΠΑΠΑΒΙΕΡΟΥ
ρίκευσις αισθήματος πλημμυροΰντος τήν 
ψυχήν της είς τούς διαφόρους στί
χους τών ποιημάτων, τά δποϊα άπήγ- 
γειλεν ή μικρά Μίνιών ή μεγάλη καλ
λιτέχνες !

Καί δέν έκοπίασε πολύ, ώς μάς ίβε- 
βαίου δ κ. Σιγάλας, νά έξεγείρη εν τή 
ψυχή τη; τήν καλλιτεχνικήν ιδιοφυίαν 
της :

— 'Ξεύρεις τί έχεις μέσα σου, μικρέ 
μου άγγελε, έλεγεν δ κ Σιγάλας πρός 
τήν Μίνιών, ώς άλλος Καρνιόλης πρός 
τόν άξεστον έτι καλλιτέχνην Ροσβάίν, ίν 
τή Δαλιδά τοΰ Φεγιέ' 'ξεύρεις τί καλ
λιτεχνική φωτ^ά καίει τήν ψυχήν σου; 
Έγώ θά σέ κάμω νά τήν γνωρίσης.

Καί τήν παρέλαβε πρό μικρού δ κ. 
Σιγάλας καί τήν ίδίδαξε καί τήν άνέ- 
δε ξε.

Είναι παιδί άκόμη ή Μίνιών, άν 
όμως το στάϊιον παντός ανθρώπου κα
θορίζεται άπό τής μικρά; ήλικίας, ώς 
στάδιον δράσεως τής Μίνιών δέν δύ- 
ναται νά ήναι άλλο παρά ή σκηνή τοΰ 
άναγεννωμένου Έλλ. Θεάτρου.

'Αφήσατε τήν Μίνιών νά ποδηγε- 
τηθή εΐ; τά πρώτα καλλιτεχνικά της 
βήματα άπό τόν κ Μάρκον Σιγάλαν 
τον μόνον δ δποΐος κατενόησε παρ ημϊν 
τής άπαγγελίας τό μυστήριον, κάμετέ 
την νά άγαπήση τό Θέατρον καί νά 
έννοήση τήν ύψηλήν αύτοΰ άποστολήν 
καί ιστέ βέβαιοι δτι δέν θά παρέλθη 
καιρός πολύς, καθ’ όν δ κόσμος θά χαι- 
ρετήση ίν τώ καλλιτεχνικό» ναώ ώς 
πρώτην ιέρειαν τήν μικράν καλλιτέ- 
χνίδα Μίνιών ΙΙαπαβιέρου.

Γίϊκος

Καί τό τραγούδι /ιατ παιδιά 
Έχιΐ αι άττηχίΐ
Έτΐ χοβ γοργά χτυπΰ ή χαρδιά 
'Κιϊ πυ» πττ~< ή >}·νχή.



ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΦΥΛΛΟΝ 9 ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΦΥΛΛΟΝ

Το ΤψΰτΕ-Ο

2



58 ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΦΥΛΛΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΦΥΛΛΟΝ 59

Η ΛΕΥΚΗ και Ο ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ
(Λιί μικρλ παιίία—ϊδε εικόνας σελίάος 8)

ένα

τό

ΜΠΕΚΑΝΖΕΝ ΚΑΙ ΜΠΕΚΑΜΙΙΟ

Έπινεν ύ Πετράκης τό γά?<α τον. Ή Λευκή καί ό Μουντζούρης 
τόν ίκύτταζαν ρέσα ς' τά ράτια και κάπου κάπου άφηναν καί 
νιαούρισρα σέιν νά έλεγαν :

— Δέν μας δίνεις κ' έράς Πετράκη ;
Μά ό Πετράκης είναι κακός. Θέλει νά φάγη μόνος του δλο 

γάλα καί χωρίς νά τόν ένοχλοΰν μάλιστα. Άφίνει λοιπόν κάτω τό 
πιατάκι του διά. νά διοίξη τούς δύο Ενοχλητικούς φίλους οΐ όποιοι 
τόν αγαπούν πολύ καί παίζουν πάντοτε ραζή του. Ή Λευκή καί ό 
Μουντζούρης μόλις είδαν τό πιατάκι κάτω ένόμισαν δτι τό έβαλε 
δι’ αύτούς καί αμέσως σάν δυο καλοί φίλοι έρρόφησαν δλο τό γάλα 
τοΰ Πε-ράκη μας.

Ό Πετράκης αρχίζει νά κλαίμ.
Άπό τής φωναίς έκατάλαβαν ή γάτες δτι έκαμαν κακά νά τοΰ ρο 

φιίσονν τό γάλα του. Τί νά κάμουν δρως ; τό πράγμα έγινε πλέον. 
ΙΙρέπεινά σκέπτεται κανείς πρίν κάμη τό κακόν διότι ύστερα δέν 
ωφελεί ή σκέφις.

— Πρέπει νά διορθώσωρεν τό πράγμα λέγει Λ Λευκή είς τόν Μουν
τζούρην δπως ήμπορουμεν καλλίτερα. Έλα ραζή μου.

Καί ή δύω γάταις έγιναν άφαντες:
Δέν περνά δμως πολύς καιρός καί νά άπό τήν πόρτα προβάλλουν 

πάλιν κιιι αί δυώ των κρατούοαι εις τό στόμα άπό ένα μικρό μικρό 
ποντικάκι!

Αύτά είχαν νά προσφέρουν είς τον Πετράκη διά τό γάλα τό όποιον 
τοϋ ά φ άρεσαν !

Ό Πετράκης είναι πολύ μικρός ακόμα καί δέν Εννοεί απ' αύτά.
"Αν ήτο μεγαλείτερος Θά ^καταλάμβανε άπό τό μάθημα τό όποιον 

τοϋ έδωκαν ή Λευκή καί ό Μουντζούρης δτι δταν έχει κανείς κάτι τί 
πρέπει νά δίδη όλίγον καί εις Εκείνον ό όποιος δέν έχει διόλου, καί 
δτι πρέπει νά προσπαθη νά διορθώνιι δσον τό δυνατόν καλλίτερα 
τό κακόν τό όποιον κάμνει.

(Εκ τοΰ Γ/ρμανικοΰ).
·: 11

ΤΗΣ ΜΙΝΙΩΝ
περιήρχετο μετά τοΰ πατρός της τήν α” 
θουσαν δεχόμενη τά συγχαριτήρια τών θαυ
μαστών της

Όλίγας ημέρας μετά τήν καλλιτε
χνικήν έμφάνισιν της, ή Μίνιών έθεάθη 
είς τδ θεωρεΐον τών κυριών έν τή Βουλή 
μετά μικρας συνομηλίκου της.

Κατά τούς 'Ολυμπιακούς αγώνας θά 
έμφανισθή και πάλιν ενώπιον τοΰ xotvou 
έν μεγάλη καλλιτεχνική έσπερίδι τοΰ κα- 
θηγητοΰ αύτής κ Σιγάλα άπαγγέλλουσα ποί
ημα τυϋ διευθυντοΰ τοΰ «Παιδικού φύλλου», 
τδ δποϊον έγ^άφη επίτηδες καί άφιεροϋτα- 
είς τήν μικραν καλλιτέχνιδα Μίνιών.

2

ΑΝΈΚΔΟΤΑ
,*. Κατά τήν καλλιτεχνικήν εσπερίδα 

τοϋ χ. Σιγάλα, καθ’ ήν στιγμήν άπήγγελεν 
τας ΈΑπΜας καπο’ςς θαυμαστής της τής 
ερριψεν δύω περιστεράς δεδεμένας διά μετά
ξινων ταινιών.

,*. Ή Μίνιών διχκοπτουσχ τήν απαγ
γελίαν τοΰ ποιήματος :

— "Αχ ! μαμάχχ μου, αρχίζει νά λέγη, 
χλανθμηρίζουσα, κόψετε τους τό κορδόνι τά 
χσκόμοιρα. . . πονοΰν !

Τό πλήθος ίξερράγη είς παρατετα- 
μένα χειροκροτήματα και επευφημίας.

Μετά τήν απαγγελίαν, περιβληθεϊσχ 
εχ μαύρου βελούδου μακρύ έπανωφόριον

(ϊάι σιΛΙΛα 13)
Μίαν ημέραν δύο πελεκάνοι ο Μπε

κανζέν καί ό Μπεκαμπδ άνεχωρησαν 
πολύ πρωί διά ψάρευμα. ΙΙρέπει νά ξεύ- 
ρετε, οτι είς τούς πελεκάνους άρέσου.ν 
πολύ τά ψάρια.

Ό Μπεκαμπδ ήτο αριστοκράτης σωστός 
πάντοτε περιπο'.ημένος και μέ υποκάμισου 
πολύ καθαρόν, ένφ ό Μπεκανζέν τουναν
τίον ήτο ρυπαρός, λαίμαργες, αδιάκριτος.

Ό Μπεκαμπώ εφόρει ώραϊχ γίαλιά 
τής τελευταίας έπο-χής διά νά μή τδν ένο- 
γλή ή λάμψις τοΰ ήλιου, εσκέπαζε δε 
τδ σεόάσμιον ράμφος του με μεταξωτόν 
μανδύλιον κόκκινου καί εφόρει εις την κε 
φαλήν του ένα κομψό ναπελλακι.

Ό Μπεκανζέν δέν εφόρει παρά έ'να 
παλαιόν κασκίτον μεταξωτό άρκετά έφύαρ- 
μένον και ρυπαρόν.

Έκίνησαν λοιπδν, δπως σας είχον, οι 
δύοαύτοί φίλοι διά τδ ψάρευμα, άλλά ή 
τύχη τούς έδωκε τόσα ψάρια δσα θά έπια
ναν' άν έψάρευαν είς τήν κορυφήν τοΰ 
Ύμητοΰ

Οί δυο σύντροφοι έπερίμεναν έν τούτοις

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΤΕ ΚΑΙ ΕΙΣ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟ οί ΛΑΟΝ

*Αν «ίΛς στονοϋν τά δοντάκια άας «ίστειΜατε εις τοϋ κ 
'Όθωνος Λεύκοδιτς 13? ύΛχ Ερμου 13?

A Ν 
“ΕΛυωσαν τά χιόνια, ·τ<ί>·ω ατά βουτά 
Τά πον.Ιιά ατά όένόρα αρχιααν ξανά 

Τ γΛικά Tpavoiija 
'Ανθισμένη τνθη ή yiair. φορισιιι, 
Σά μαργαρι Λρι φαίπται ή όροαιά 

Πάνω ατά ΛουΛούόία.
«♦»

Σά- κοπ άΛι αρνάκια τρέχουν/ ψηΛά 
Τ' ΐίαπρ α συγν/φάκια' κάτω άπαΑα 

Haifa το άγέρι
.Vi της- γης τά φύΑ.Ια καί μι ta χΛαί^α 
Κι' άπ<5 τ' άνθη κάίφτ/ι την άγνη ιΰωΛίά 

Καί παντού τη φέριι. 

δλην τήν ήμέραν είς τήν παραλίαν μέ με
γάλη» υπομονήν έχοντες ανοικτά τά μά- 
τΐα καί τά άγκίστρία είς τήν θάλασσαν. 
Δέν ήργισε δμως νά φθάση το βράδυ και 
οί φίλοι μας άπελπισθέντες ήτοιμάζοντο 
νά φύγωσιν δτε s Μπεκαμπδ έθαλε φωνήν 
■χαράς ’■

— Μπεκανζέν, Μπεκανζέν, κάτι μοϋ 
τσιμπά τδ αγκίστρι!

— Καλά, είπεν δ Μπεκανζέν, Οά προ
σέξω πολύ καί Οά προσπαθήσω νά συλ- 
λάθω τδ ψάρι ποΰ «τσίμπησε τδ δόλωμα.

Ό Μπεκαμπδ σηκώνει τδ άγνίστρι του, 
ό Μπεκανζέν ανοίγει τδ ράμφος του καί 
αρπάζει τδ ψάρι τδ όποιον είχε πλάσει ό 
Μπεκαμπδ.

Άλλά τί έπαΟε ό Μπεκανζέν καί πτύει 
μετ' αγανακτήσεως ;

Τίποτε, παρά μόνον δτι έκεϊνο τδ ό
ποιον ει-χεν άρπάσει τόσον λαιμάργως δέν 
ήτο ψάρι ά).λ’ήτο ένα παληοστί- 
6 α λ ο I

Ό λαίμαργες καί ό άγε»'- ιαικροί μου 
φίλοι τιμωρούνται πάντοτε.

(Έκ τοΰ Γαλλικοΰ) Telio

Ο I Ξ I Σ
Τρέχουν ατά ποτάμια όιάφανα νιρα 
Καί φοίαΰν άγά.Ιια, κρύα, Λροσ/ρά, 

Τιι ι'-η.Ιΰ κα.Ιάμια,
Έκ/i κάτω Λ'ιμνα φτιάνουν γα.Ιανή, 
Χά 'γη γιά πα.Ιάτι καί παντοτιινή 

Κατοικία ή Λάμια.
*$*

Ο.Γ ήφάσκχαΐρτι και χαμογι.Ια
Και ιίχη ατάν ΙΙ.Ιάατη στέ.Ιν/ι έκ/i ύη-Ιά, 

ΙΙοΰ την /'χ/ι πάάαιι.
Κ' ό χα.Ιύς θεός μαο, ποΰ την προα/νχά, 
ΙΙίναγτη άχού/ι, 3'ινιι τότ’ ινχη 

θίίκή «την π.Ιάσι.
Πϊνος Βουνθίς
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ιδίως τό 350 π. χ. έπι 
τοΰ Λυκόφρονος ταμίου 
ύψωθέντων και τών πέρις

ΩΦΕΛΙΜΟΙ
Σημειώσεις περί ϋΓΑΛΙΟΓ :

**’ 11 Οίσ,ς έν ή έ-χει tJpuOi) ώνομάζετο 
”Α γ ? α ι ς 
Διεκοσμήθη 
Λυκούργου 
τής πόλεως, 
λόφων.

*,* Προς μετάόαφιν άπό τών κήπων "Α
γρό ι ς είς τό Στάδιον είχε κτισθή 
it' ογκωδών λίθων γέφυρα τΐτις ήμι- 
καταστραφέίσα τό 1750, κατέπεσε τό 
1770.

*.* Έπι τοΰ Λυκούργου έκτίσΟη' ώκοδο- 
μήθη δέ και κατά τήν είσοδον τοϋ Στα
δίου τοίχος κλείων αύτό.

*.* Τοΰ τοίχου τούτου σώζονται και σή
μερον έρίπεια έκτισμένα κατ’ αρχιτε
κτονικόν τρόπον καλούμενου έ μ
πλε κ τ ο ν.

*.’ Ίο 140 μ. X. Ηρώδης ό ’Αττικός 
άνέλαόε τήν διά μαρμάρινων έκ 11εν- 
τελικοϋ μαρμάρου εδωλίων διακόσμη- 
σιν τοΰ Σταδίου.
Τό Στάδιον είχε μήκος μ=ν ποδών 
630 πλάτος δέ 124.

*,* Ό Leake ύποθέτει ότι σειράς έδω
λίων είχε 30 ή 40 έχώρει δέ 40,000 
θεατάς.
Έπι τής έτέρας τών πλευρών τοΰ

ΠΝΕΥΜΑ
Τρώγουν εις τό τραπέζι καθ' ή» στιγμήν 

ή μαμά έρωτα τόν μικρόν υιόν της
— Μιχαλαχη μήπως έφαγε; σύ τό γλυκό 

ποΰ είχα είς τό συρτάρι; Μίλησε λοιπόν !
Καί ό Μιχαλάκη; μετά σοβαρότητος
— Ό μπαμπάς μας είπε νά μή 'μιλού

με εις τό τραπέζι !

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Αίνιγμα 16· 

Ί'ό πρώτον είναι πρόθεσις 
Θέσις τό δεύτερόν μου 
Άλλ' ίίμως πάλιν πρόθεσις 
Είναι τό σύνολόν μου. «

Αίνιγμα 4 7.
Τάς δυνάμεις των στερούνται 
"Οσοι φΟασουν εί: έμέ 
Τάκρα μου αν λείψουν θεΐαι 
Μ" αποδίδονταιτιμαί. «4οτ Ζονάνο

Γρίφος 18.
ος % ς Μ H == ·

ο Αό'υσσοός· .το.ί«μεστή»;’

ΓΝΩΣΕΙΣ
Σταδίου ί'στατο κατά τάς μαρτυρίας 
τών αρχαίων ό Ναός τής Τ ύ χ η ς.

*,* Έπι τοΰ άλλου λόφου εκειτο ό τάφος 
τοΰ Ήρώδου τοΰ Άττικοΰ.

*,* Ή υπόγειος δίοδος, ή και νΰν ύπάρ- 
χουσα έχρησίμευε κατά τινας ί’να ιξέρ- 
χωνται οί ήττημένοι.

*,* Κατ' άλλους, ή δίοδος έγένετο μετα
γενέστερον, έχρησίμευε δέ κατά τούς 
Ρωμαϊκούς χρόνους ί'να εϊσάγωνται τά 
θηρία καί τά άρματα διά τάς θηριο
μαχίας καί άρματοδρομίας.
Έπι τουρκοκρατίας έστήθη κάμηνσς 

έν τώ Σταδίω διά τής οποίας μετέόα- 
λον είς άσόεστον όλα τά μαρμάρινα 
εδώλιά του.

*,* Έκ τοϋ χρόνου, τό Στάδιον είχε κα- 
λυφθή ύπό χωμάτων άνεσκάφη δέ ύπό 
τοϋ γερμανοΰ Ernst Zillnr.

*,* Ή άνασκαφή έγένετο δαπάνη τής 
Α. Μ- τοϋ Βασιλέως Γεωργίου χορη- 
γήσαντος πρός τοΰτο 11,000. δρ.

*.* Αϊ άνασκαφαι ήρξαντο τόν Σεπτέμ
βριον τοΰ 1869 καί έτελ-ίωσαν τόν 
Φεβρουάριο. .Ό 187(J.

*,* Ούδέν άξιον λόγου εύρημα άνεκαλύφθη. 
*,* "Ηδη τό Στάδιον έκτίσθη έκ νέου διά 

τούς 'Ολυμπιακούς άγώνας δαπάναις 
τοΰ όμογενοϋς κ. Άόέρωφ.

ΜΙΚΡΩΝ
— *Αν έχεις 4 μήλα ΙΙαΰλο καί σοΰ ζη- 

τήση δύο ό Γίαγκος πόσα θά σοϋ μείνουν;
— Τέσσαρα
— Μά άφοΰ θά σοΰ ζητήση τά δύο δ 

Γιάγκος.
— Θά μοΰ τά ζητήση έχεινος, μά νο

μίζεις πώς θά τοϋ τά δώσω έγώ δάσκαλε ;
-ι.:.·ι-*h-
ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

'Απροσδόκητου 19.
Τις ή αιτία δι’ ήν άνθρωπος 40 έτών 

έώρτασε 12χις μόνον τά γενέθλιά του
• ’>1ρ^ημ>ίόης· 

Λογόγριφο;
Παΐ : ν έπάγγελε τεω, γρίφος είπε : · ;

• Ναυσιχαο 
Λύσεις άσκήοεων γ' τεύχους

II) 'Επίρρημα. - 12) Χήρα-Ήσα -13) 
Τό 'Υπόδημα. -14) ψ. Τ. Κώς -15) 
492 ΙΙρεσθέσατέ τους χαθέτω; όριζον- 
357 τίως κοί διαγωνίω; καί έχετε άθρσι- 
810 σμα 15.

ΑΝΤΙ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΙΙρώτα πρώτα άφου σάς ευχηθώ καί πά

λιν νά διέλθητε έν χαρά τάς έορτάς τοΰ Πά
σχα επιτρέψατε μοι νά σας έρωτήσω καλοί 
μου φίλοι πώς σάς φαίνετε τό χρωματιστόν 
φύλλον μου ; Είναι όπως τό έπεριμένατε ; 
Δεικνύει πόσους κόπους καί θυσίας καταβάλ
λει ή διεύθυνσις διά νά κάμη τό · Παιδικόν 
σας φύλλονν εφάμιλλου τών Εύρωπαϊκών 
περιοδικών ; 'Απέναντι λοιπόν τόσων θυσιών 
τής διευθύνσεως δέν νομίζετε 8τι πρέπει 
καί σείς οί καθυστεροϋντες ετι τήν άναξίαν 
λόγου συνδρομήν Σας να σπεύσετε νά πλη- 
ρώσητε αυτήν ; Περιμένω.

Θά ήτο παράλειψις επιβαλλόμενου καθή
κοντος άν καί εντεύθεν δέν έσπευδον νά έχ- 
φράσω τάς απείρους εύχαριστίας μου πρός 
τόν νεαρόν καλλιτέχνην κ. J. Γα.ίάτ»|>· τόν 
μετ’ ελπίδων ασφαλούς έπιτυχίας αοχίσαντα 
τό καλλιτεχνικόν του στάδιον Εις αύτόν 
οφείλεται μικροί μου φίλοι ή καλλιτεχνική 
διακόσμησις τοΰ σημερινού φύλλου και εις 
αύτόν επομένως ό θαυμασμός σας και αί 
ευχαριστία·, σας.

Τό γοαμιιατάκι σου έλαβα μικρέ μου 
Κύσσνφε καί σέ έσημείώοΧ ιϊ; τό,ν^διαγω- 
νισμόν. Τό πραγματικόν σου Ομω; ονομ'ο. 
ποϊον ;

Καί σας, καί σας ανέγραψα μεταξύ τών 
διαγωνιζομένων αγαπητοί μου φίλοι Λ’. Α’ωι- 
παπινίδη, θ. £αραγιάννη, Λ’. ΙΙαπαπου.ίι· 
ώτη, Γ. Σ. Γρηγορόπου.1ε. Γ. ΜαττζαΰΙνε, 
χαΐ Π Γ. £ουτσομιτόπου.1ε χαΐ σάς στέλλω 
πολλά φιλήματα. Γράφετέ μου διά νά βλέπω 
οτι μέ ένθυμεϊσθε·

Χρυσέ μου “Αρη έλαβα τό γραμματάχι σου 
μέ τό δποϊον στέλλει; χίλια φιλήματα εί; 
όλους τους μικρούς μου φίλους. Σήμερον 
ώς βλέπεις δημοσιεύω τό έν αίνιγμά σου. Ό 
αετός τί γίνεται ;

'Ενέγραψα άντΐ σοϋ τήν μιχράν αδελφήν» 
σου είς τόν διαγωνισμόν πεφιλημένε ‘Λρι- 
στοζέ.Ιη Ι'ουσόττου-Ιε ή όποια ελπίζω οτι θά 
είναι έπιμελής οσον χαΐ Σύ

Μένε ήσυχος φίλτατε II. £οτχοδΙ>·η χαΐ 
θά δημσσιευθώσι μέ τήν σειράν των.

Έφοδον αληθή έκαμον είς τά γραφεία μου 
τά τέσσαρα άδελφάκία Ύι/ίμπετής άεεός, Ά· 
θνσαινός πο.ίε/ιαστήσ, ΉΑίου άχτίς καί Ι'ας- 
Μάχοτεν έγγραφέντα διά τέσσαρα σώματα. 
Σάς ευχαριστώ χαριτωμένα αδελφάκία

Εύγε αγαπητέ ΙΙο.Ιυμήχανε Όδνσσεΰ' έκ 
τών έπιστολών σου εξάγω ότι είσαι εις άπό 
τούς χαλλιτέρους φίλους μου καί δι* αύτό 
σέ αγαπώ χωρίς νά σέ γνωρίζω.

Μέ ετρέλίανες μικρέ μου Σόρά.Ιη μέ 
τό χαριτωμένο γραμματάχι σου. Καί αί λύ

σεις σου όρθαΐ καί τά πνεύματα μικρόν 
ώραϊα. Θά δημοσιευθώσι.

'Ας όεχθή τά θερμά φιλήματα μου ό 
Μιχρός φιλομαθής διά τήν αγάπην τήν ό- 
ποίαν έχει εις τά άδελφακία του καί ά; 
αγαπά καί έμέ ώ; έν μικρό του άδελφχκι.

Μοΰ είναι αδύνατον νά απαντήσω είς τήν 
εύγενή έπιστολήν σου όπως επιθυμώ, φιλ- 
τάτη ‘ΑσπΙς τοϋ 'ΛχεΛ-ίέωο'Αληθώς μέ αγα
πά; οσον μοΰ γράφεις ; Τά αινίγματα σου 
προσεχώς

Κακόν τό πνεΰμα μικρών φίλτατε 'νΐχ'έ- 
ρων. Εί; τόν διαγωνισμόν σέ έβημείωσχ.

Μέ όσην ανυπομονησίαν περιμένει ή αδελ
φή σου τό ποίημα είς τόν Χριστόν μέ άλλην 
τόσην περιμένω καί έγώ τό διήγημά της 
αγαπητέ ' Πρως της Γραβιας. 'Αναχοίνωσέ 
της λοιπόν τήν ανυπομονησίαν μου χαΐ είπέ 
νά σπεύση. ΙΙαρήλθε τώρα τόσο; καιρός ! 
Τά αινίγματα σου μέ τήν σειράν των.

ΊΙ χαριτωμένη μου Σπίθα, μάθετέ το 
μετονομάζεται Αόν-Ζουάτ χαΐ έρωτα την 
Παρθετόπην άν κατά τό 1895 ήτο σονδρο- 
μήτρια είς άλλο πεοιοδιχόν Μο'ι έστειλε 
καί πνεύματα μικρών χαΐ ασκήσεις πνεύ

ματος αί όποίκι θά δημοσιευθώσι.
Πίύςεύω ό'τι θά ικανοποιήθηκαν χαί ή 

περιέργεια σου και αί προσδοχιαι σου, φίλε 
II. Γ. Κοντσομητόπου-Ιε. Γράφε μου.

Πολύ, παρά πολύ ένωρίς θά ιδης τήν δ>; 
τοΰ μηνός έχδοσιν τοΰ «ϋχιδιχαΰ φύλλου ο, 
προσφιλές ' Ατθος της Uavi.hac· 'Αρκεί μό
νον νά μοϊ εγγράψη έκαστος φίλος μου ατό 
ενα συνδρομητήν νέον Τά αινίγματα σου 
είς τό επόμενον.

Όσοι έχετε μεγαλειτέρους αδελφού; χαΐ 
άδελφάς σπεύσατε νά έγγοαφήτε συνδρομη- 
ταί εί: τήν » Καλλιτεχνικήν Επετηρίδα» τοΰ 
Συλλόγου τών Φ.λοτέχνων αντί I Δραχμής. 
Τελειότερου σύγγραμμα ύπό έποψιν καλ
λιτεχνικήν καί φιλολογικήν δέν έξεδόθη 
άκόμη Οίβαυλόμενοι απευθυνθήτε πρός έμέ

Θα δημοσιευθώσι μέ τήν σειράν των φίλ
τατε Ατρόμητε ΕΛ.Ιητ

Έκαβον τά; σύνδρομά; φίλε κ. / ’.-Ιπυ-
στο.Ιάχη καί σέ ευχαριστώ άπό βάθους ψυχής.

Όλα Οά δημοσιευθώσι φίλε Κορνδα.ΙΙ μέ 
την σειράν των, ολα Δια τήν επιμέλειαν 
σου σέ συγχαίρω.

Κάμνει; πολύ κακά φίλε II. Χρηστ'ιύη ν’ 
αντιγραφής τά ποιήματα τοΰ κ 1. ΙΙολεμη « 
καί νά μοϋ τά στέλλει; ώ; ίόικά σου. Μέ 
εννοεί; κ·.ί πιστεύω οτι δέν θα τό έπα>α- 
λάβης.

Οσοι καθυστερούσε την συνδρομήν των 
παρακαλοΰνται νά τήν άποστείλωσιν




