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Έληξαν τέλος αί έορταϊ τών 'Ολυμπιακών αγώνων, διαρκέσα- 
σαι έπί ημέρας έπτά Είς τό Στάδιον. είς τό σκοπευτήριον, είς τό 
ποδηλατοδρόμιον συνηντήθιισαν παλαιός καί νέος κόσμος άμιλλώμε- 
νοι τίς νά νικήση εις άγώνα εϋγενή Ή μοίρα έπεφύλασσε τήν μεγα- 
λειτέραν νίκην διά τήν Ελλάδα.

Ή Ελλάς έξήλθε νικήτρια έκ τοΰ άγώνος, ή όποια διά τής 
φιλοξενίας ήν παρέσχε πρός τούς συρρεύσαντας ξένους άπέδειξεν οτι 
ήτο αξία τής έκτιμήσεως ής Λξίωσεν αΰτήν ή Εΰρώπη καί ή 'Αμε
ρική. Τό γέρας τούτο τής φιλοξενίας, τής κοσμιότητος, τήςτάξεως, 
τής περιποιήσεως, τής εύγενοϋς συμπεριφοράς καί τής αγάπης πρός 
τούς ξένους έπρεπε νά κερδίση ή Πατρίς ημών. Καί τό έκέρδισε

Τό μαρτυρεί ό Ενθουσιασμός δι’οίτ έξεφράσθιισαν περί τής ήμε ■ 
τέρας Πατρίδος οΐ ξένοι άθληταί, τό βεβαιοϋσι τά δάκρυα τής αγά
πης τέι όποια έχυσαν άποχωριζόμενοι τών Ελλήνων συναδέλφων των.

Άλλά καί είς τούς κατ' ίδιαν αγώνας δέν ύπελείφΟη ή Πατρίς 
ήμών Δέκα στέφανοι έκ κοττίνου καί εϊκοσιν έκ δάφνης έστεφαν τήν 
τετιμημένην κεφαλήν Ελλήνων αθλητών απέναντι ένδεκα, πρώτων 
καί οκτώ δευτέρων οϊτινες έστεφαν τά ενγενή τέκνα τής Νέας γής, 
έπτά πρώτων καί τεσσάρων δευτέρων οϊτινες έκόσμησαν τούς κρο
τάφους τών ενγενών Γερμανών, πέντε πρώτων καί τεσσάρων δευτέ
ρων οϊτινες έτίμησαν τούς αδελφούς Γά?«λους. δύω πρώτων καί ενός 
δευτέρου οϊτινες έστεφαν τούς εύγενεϊς Αΰστραλούς, δύω πρώτων 
οΰς έκέοδισαν οί αλησμόνητοι Ούγγροι, δύοι πρώτων δι'ών έτιμήθη 
ή Αυστρία, τριών πρώτων καί τριών δευτέρων οϊτινες ^στεφάνωσαν 
τούς Άγγλους, ένός πρώτου καί ενός δευτέρου τούς όποιους έκέρ- 
δισαν οί Δανοί, ένός πρώτου μεθ' ένός δευτέρου δι' ών έβραβεύ- 
θηοαν οΐ άθληταί τής 'Ελβετίας καί ένός τέλος δευτέρου δστις έστε- 
φεν εϋγενή Σουηδόν.

Διερχόμενοι τά όνόματα τών Όλυμπιονικών σταματήσατε προ 
τοϋ Λούη, τοϋ Μητροπούλου, τοϋ Άνδριακοπούλου, τοϋ Μαλοκίνη, 
τοϋ Όρφανίδου, τοϋ Καρασεβδά, τοϋ Φραγγούδη, τοϋ Γεωργιά- 
δου, τοϋ Πύργου, τοϋ Κωνσταντινίδου, τοϋ Βασιλάκου, τοϋ ΙΊαρα- 
σκενοπούλου, τοϋ Γούσκου, τοϋ Τσίτα, τοϋ Περσάκη, τοϋ Ξε- 
νάκη, τοϋ Δρίβα, τοϋ Πεπανοϋ, τοϋ Άνδρέου, τοϋ Χασάπη, τοϋ 
Κωλέττη, τοϋ Παυλίδου, τοϋ Νικολοπούλου. τοϋ Καρακάλου, τοϋ 
Άκρατοπούλου, τοϋ Πετροκοκκίνου, τοϋ Κάσδαγκλη. τοϋ Χαλκοκον- 
δύλη. Άναλογισθήτε τήν έπαξίως προσγενομένην εις αύτούς τιμήν 
παρ’ ολοκλήρου τοϋ κόσμου, χειροκροτήσατε τόν ένθουσιασμόν μεθ ' 
ον έρρίφθιίσαν είς τόν άγώνα, θαυμάσατέ τους καί μιμηθήτε αύτούς.

Παρασκευαζόμενοι άπό τοϋδε διά τήν μέλλουσαν Ολυμπιάδα θέ
λετε παράσχη νέον κλέος τή Πατρίδι ήμών. ή δέ άμάραντος δάφνη 
καί ό ζηλευτός κόττινος θά στέφη μίαν ημέραν πρός τιμήν καί ύμών 
καί τής Πατρίδος ήμών τήν τετιμημένην κεφαλήν Σας.

Ή Διεύθυνσις.
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HL ΣΗΜΑΙΑ
(' Ιόι προηγούμενου yiv.l.lor,

Ήσαν τά χρόνια τά καλά, τά άγια 
χρόνια τής έπαναστάσεως. 'Εγώ ήμουν 
είκοσι χρόνων παλληκάρι . . . Άπ 'έξω 
άπό τή πατρίδα μου είχε πλάκωση ά· 
σκέρι εχθρικό . . . ΙΙέρα άπό τό ύψωμα 
έφαίνετο σαν καπνός ή σκόνη πού τά 
βάρβαρα πόδια έσήκωναν. Λέ{, ότι καί 
ή σκόνη άκόμα τής πατρίδος μας άνε- 
τρίχιαζε είς τό πάτημά των καί έ- 
σπευδεν είς τό κενόν διά να άποφύγη 
τόν έξευτελισμόν νά ποδοπατηθή άπό 
τά πόδια των . . . Ό καπετάνιος μας, 
πριν φέξη άκόμη μάς διέταξε νά τρα- 
υήξωμεν εμπρός ... Κ' έβλεπε; νά 
άνεμιζουν ή κάτασπρε: φουστανέλλες 
καί νά λάμπουν τά τσαπράζια είς τής 
αυγής τήν πρώτη λάμψι ... Το στρά
τευμά μας έστόλιζεν ή σημαία ... Τήν 
είχαμε μάλιστα εμπρός διά νά μάς προ 
φυλάττη άπο των εχθρών τά βόλια ... 
Έπροχωρίσαμε,δταν άκούμε αίφνης φο
βερή βοή . . . Ό εχθρός είχε πλησιά
σει καί ήρχισε άπό τό πλάγι τού βου
νού νά ξεπροβάλη . . . Άρχισαν τό-.ε 
άμέσως αυτοί τή φωτιά, αρχίσαμε καί 
μεΐς . . . Και άκουγες μέ τό σφύριγμα 
πού άφινε τό βόλι, τό ψυχομάχημα 
τού συντρόφου μας καί μέσα είς τόν θό
ρυβον αυτόν καί τόν πυκνόν καπνόν, ή 
γαλανόλευκη σημαία μας μέ περιφά- 
νεια νά ξεδιπλώνεται καί νά άκούη- 
ται τό τρίξιμο των πτυχών τη; ώς 
ευλογία τού θεού ύπέρ τού ιερού άγώνός 
μας . . . Εκεί έπρεπε νά ίδής τήν ση ·, 
μαία διά νά νοιώσης τί σημαίνει . . . 
Σέ όλους έδινε θάρρος, όλους μάς έθέ 
ριευβ . . . Μισή ώρα έβασταξε ή μά - 

χη . . . Τό αίμα άρχισε νά πλημμύ
ριζα) . . . Έμ εις δέν είμεθα ούτε τό εν 
τρίτον άπο τον συρφετόν του εχθρού. 
"Εξαφνα δ σημαιοφόρος πίπτει νεκρός 
εμπρός εις τά πόδια μου . . . Ή ση
μαία κλονίζεται . . . Άλλ’ ή 'Ελλην. 
σημαία ποτέ δέν πίπτει . . . Ευθύς 
την αρπάζω άπό τά παγωμένα δάκτυ
λα τού συντρόφου μου, την ύψώνω μέ 
τό ένα χέρι ψηλά διά νά τήν ίδούν 
όλα τά παληκάρικ κα'ι μέ τάλλο προσ
παθούσα νά ρίχνω τουφεκιές . . . Τί 
χαρά ποΰ έπλάταινε τά στήθεικ μου, τί 
φλόγα άναβε τά μάτια μου άπό τη 
στιγμή έκείνη Στέμμα άν μοΰ φορού
σαν αύτοκρατορικό δέν θά ύπερηφα - 
νευόμην τόσο. Ξεϋρεις τί είνε νά βα
στάς σημαία, όταν οί άλλοι γύρω σου 
πολεμούν s ; . . . Ήμουν τό πρωτοπαλ- 
λήκαρο Καί νεκρός άν έπεφτα, θά ήτο 
χαρά μου, γιατί Οά είχα νεκρικό σεν
τόνι τη σημαία. Καί οσφ έσυλλογιζό- 
μην πώς μία στάλα τού αίματός μου 
θά έβαφε τήν γαλανόλευκη σημαία 
μας, τόσφ έπαραπονούμην κατά τής 
τύχης πού δέν ώριζε και είς έμέ τέ
τοιον ένδοξον, τέτοιον άγιον θάνατον...

Τό χέρι μου, πού ΐβαστούσε τή ση
μαία, δέν έκουράσθη καθόλου . . . Έ· 
βαστούσε τόσω βαρύ καί μεγάλο πράγ
μα καί όμως ήτο αιωνίως ξεκούράστο. 
Ά όχι ! Δέν τήν έβαστοϊσε τό χέρι' 
άλλ’ ή καρδιά, μεγάλη σάν τά όνειρά 
μου, σαν τή σκλαβιά πού τήν πλά
κωνε . . .

Έπειτα άπό κάμποση ώρα τούς έκι- 
νυγήσαμε γιά καλά . . . 'Οπισθοχώ
ρησαν καί έμείναμε κύριοι τού πεδίου. 

Τότε είς τά άλαλητά τής νίκης καί τή; 
φωνές τού θριάμβου πετιέμαι ψηλότερα 
άπό τούς άλλους, σκαρφαλονω σέ μιά 
μεγάλη πέτρα τού βουνού χαί σηκώ
νοντας ψηλά τή σημαία τή μπαρουτο- 
καμένη, χαιρετώ τά παλληκάρια, καί 
όλοι έρχονται σιμά μου καί φιλούν τή 
σημαία μας μέ ξέσκεπα κεφάλια- καί 
όταν έπήγαμε νά θάψωμε τους συντρό
φους μας, άντί γιά σταυρό αυτήν έκρα- 
τούσα εμπρός . . . ’Απ' αυτή τή ση
μαία έ'να κομμάτι τό είχε πάρη ή σφαί 
ρα τού εχθρού- τό έπήρα μαζή μου καί 
τό είχα πάντα φυλακτό . . . Καί τώρα 
πού περνούν δυστυχισμένα χρόνια τό 
έβγαλα καί τό φύλαξα βαθειά στό 
συρτάρι, γ’*τί ντρέπομαι κ' έγώ ά
κόμη νά τό βαστώ έπάνω μου, άφού 
τα χρόνια εκείνα πέρασαν καί δέν ξα- 
ναγυρίζουν . . .

Ο ΜΑΗΣ
“Εφθαστ ό Λ/άης ό όρΰσοΛουσμίνος, 
“ΕΛυωσαν τά γ-ιόι-.’α, Ϊ1*ιι£·« ή βροχή 
Παμτ νά rir Άοϋμι, γίρτιι κουρασμένος

Μίσ c’ uj»-
χ?ε-

“Εφθαπτ ύ Μάης ΛούΛουόα ντυμένος 
Καί παντού σκορπάτι άνθη καί όροσίά 
Πάμι νά τόν Άοΰμτ γέρνιι κουρασμένος

Μέσ’ ς’ τή χΛωρασ'ά.

Ό Φοίβος είχεπάθει 5,τι καί δ παπ 
πούς του. Είχε δακρύση.

— Τί κρίμα, έσπευσε νά πρόσθεση 
ώς επίλογον είς τήν συγκινητικήν ιστο
ρίαν πού ήκουσε. τί κρίμα, παππού μου, 
νά μή τά ξεύρω όλα αυτά άπό καιρό...

Ό γέρων αγωνιστής, δ άσπρομάλ · 
λης σημαιοφόρος τού Άγώνος. έκύττα- 
ξε τόν έγγονόν του καί πάλιν είς τα μά
τια. 'Αλλά τώρα τόν εύρε πολύ δια
φορετικόν.

— Γιατί παιδί μου ;
— Νά, όταν περνά εις τό δρόμο ή 

σημαία νά στέκωμαι ακίνητος, δάκρυ- 
σμένος καί νά χαιρετώ μ' εΰλάβεια μέ 
ξέσκεπο κεφάλι τήν αγαπημένη μας ση
μαία καί νά ευλογώ τόν Θεόν πού μ 'έ- 
καμεν "Ελληνα, καί ήμπορώ νά χαιρετώ 
ώς ίδική μου τήν Έ.Ι.Ιητιχη σημαί»...

Δ I. Καλογερύπουλος

“Εφθαστ ό Μην, τρέξτττ παιόάκ’α 
Σ' τό Λιιθάόι μέσα τώρα καρττριΐ 
Άπό μύρια άνθη, μύρια ΛουΛουΛακΙα

Φόρτμα φορεΐ.
■-?·*

“Ετρθαστ ό Λίάης καί όοοσίά σκορπάτι 
Mi την άμμο παι’ώε κάτω ς’ τό ηνα.ίύ 
Πΰμτ νά τόν 'όοϋμτ...σέ Λιγάκι πάτι 

Πά.Ιι ς' τό καΛό. Νϊκος
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ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΑΚΚΟΫΛΙ ΜΟΥ
(Συνέχεια)

— Α"! γερόντισά μου! δέν έβαρέθη- 
ζες πείά τήν ζωήν σου ; δέν θέλεις νά πε- 
θάντ,ς ; νά ξεζουρασθής; παρά νά ήσαι 
'σ αύτήν τήν ζατάστασιν ;

— 'Αχούς έζεϊ παιδί μου' ή ζωή πε’ά 
γΐά 'μένα είναι βάσανο’ άλλά πώς νά πε- 
θάνω ποΰ Χάρος δέν υπάρχει, διά νά μέ 
πάρη ! Αυτός ποΰ έβαλε τ'ον χάρον είς τό 
θαυματουργέ σαζζοΰλι, Εκαμε μεγάλο 
πάκο 'στον κόσμο! 'Ορίστε ! τί μοΰ 
χρειάζεται εμένα πείά ή ζωή, ποΰ νύχτα 
'μέρα τυραννοΰμαι και βασανίζομαι ; αί ;

Ό στρατιώτης έσκέφθη ολίγον, ένεθυ- 
μήθη τί είχε κάμει προ χρόνων είς τόν 
χάρον, άφήκε τήν γρτ,ά καί διηυθύνθη 
πρός τό δάσος.

Καθ' οδόν έσζέπτετο οτι τό νά βάλη 
τόν θάνατον είς τό σακκοϋλι του, ητο μέγα 
αμάρτημα και άντΐ πολλών εύχών θά είχε 
τήν ζατάραν όλης τής άνθοωπότητος. Μέ 
αύτάς τάς σκέψεις έφθασεν κάτωθεν τοΰ 
δένδρου όπου είχε κρεμάσει τό σακκοϋλι 
μέ τόν χάρον και έψώναξεν δυνατά :

— Αϊ ! Θάνατε! Χάρε, ποΰ είσαι μέσα 
στο σακκοϋλι μου, πές μου είσαι ζωντα
νός άκόμη ; ,

— Ό Χάρος τόσον καιρό ποΰ είχε μεί
νει έζεϊ μέσα χωρίς ψωμί, χωρίς νερό, 
είχε χάσει τάς δυνάμεις του είχεν έξαν- 
τληθή καί διά τούτο μόλις ήδυνήθη ν' ά- 
παντήση μέένα ξηρό ν α ί είς τόν στρα
τιώτην.

— Τότε περίμενε νά σοΰ χαρίσω τήν 
ζωήν. Καί αμέσως άναβαίνει είς τό δέν- 
δρον. κατεβάζει τό σακκοϋλι, τό πέρνει είς 
τόν ώμον καί διευθύνεται είς τό σπήτί του!

Έζεϊ, έξεδύθη τά ροΰχά του, έπεσεν 
εις τό κρεββάτι του, και τότε μόνον ήνοιξε 
τό σακκοϋλι του καί είπε :

— Χάρε, υστέρα άπό τόσα βάσανα ποΰ 
σοΰ έκαμα, σέ άφίνω ελεύθερον’ έπι 
πλέον δέ είς αντάλλαγμα σοΰ προσφέρω 
καί τήν ζωήν μου !

Άλλ' ό θάνατος μόλις έβγήκεν άπό τό 
σακκοϋλι, δέν έζύτταξεν άλλο παρά μέ 
τί τρόπον νά φύγη. ’Αποτεινόμενος δέ 
πρός τόν στρατιώτην τοΰ είπεν !

— Έγώ νά παίξω άλλην φοράν μαζή 
σου ! ; Ούτε νά σέ βλέπω δέν θέλω αδελ
φέ όχι νά σοΰ πάρω τήν ζωήν. Τήν αφήνω 
νά σοΰ τήν πάρουν οί δαίμονες. Καί έφυ- 
γεν έλε ύθερος άπό τό δωμάτιον τοΰ στρα
τιώτου.

• ·
Ό στρατιώτης, μόλις ό θάνατος έφυγεν 

άπό τό σπήτί του, έσηκώθη άπό τό κρεβ
βάτι του, ένεδύθη καί έπήγε καί έκάθησεν 
είς τήν άχραν τοϋ δρόμου, κάτω άπό ενα 
δένδρο, έγέμισε τήν πίπαν του ζαί ήρχισε 
νά ζαπνίζη. Έζεϊ έμεινεν άρζετήν ώ
ραν σζεπτόμενος ότι ζαί αύτός θά άπέ- 
θνησκε μίαν ήμέραν ζαί ότι θά έβασανί- 
ζετο ζάτω εις τόν '^.δην άπό τ’άμαρτή- 
ματα τά όποϊα είχε κάμει καθ' δλην του 
τήν ζωήν.

Μία καί δύο λοιπόν, σηκώνεται άπ' 
έζεϊ ζαί διευθύνεται πρός τόν 'Αδην. Μό
λις όμως έπλησίασεν έζεϊ βλέπει κάτι μι
κρά διαβολάκια ποΰ τά είχαν βάλει φρουρά 
είς τήν πόρτα τοΰ ''Αδου νά ούρλιάζουν 
νά φωνάζουν, καί άπό τόν τρόμον τους 
νά φεύγουν νά κρυφθούν διότι τόν «γνώ
ριζαν άπό τόν καιρό ποΰ έπαιξαν χαρτέά 

καί τούς είχε κερδίσει ολα τους τά χρή

ματα.— Παποΰ, παπούλη, νά ό στρατιώτης, 
έρχεται ό στρατιώτης μέ τό σακκοϋλι 
του ! άς φύγωμεν !

Καί γενικός θόρυβος έπηκολούθησεν 
άπό όλους τούς δαίμονας οί όποϊοι πρώτη

Η ΣΤΑΝΗ

Κλοΰγχου χλονγχ τά χουδουνάχια
— Μπέεεε ! βελάζουνε τ’ apraxia 
τρέχουτ πάνε χεΐθε χάτω 
στο νεράχι τό δροσάτο.
Νά, νά νά, τό τσοπανάχι
λιγερό παληχαράχι 
μέ χιρα τα σαλαχάει
— Τσεπ, τσεπ, τσεπ χαι χάί χάί !

·©·
Στήε χρουρτάλινη βρυσοϋλα 
μιά χαρά ζυγώνουν ούλα 
φνά νά πγιοΰν χρύο νεράχι...
Τί χαρά στο τσοπανάχι, 
ποΰ σε γχλίτσα άχουμπισμένο 
χαί στήν χάπα τυλιγμένο 
μέ χαμάρι τό χυτάει 
χαί τούς οχοϋζει -Χάί χάί.

"θ’
Πίνουν πίνουν τά χαϋμένα 
πίνουν πίνουν όλο ενα.· 
ήπγιαν πε>ά δέν θέλουν άλλο, 
τιόρα νά τό πειό ρεγάλο 
'μπρός τραβάει γιά τη στάνη 
—χλούγχου χλούγχου τό τροχχάνι 
χ ’ ό τσοπάνος άπ ' τό πλάι 
σχούζει — Τσεπ χαί χάί χάί.

·&
Άπό πίσω του χαί τ’άλλα 
τά μικρά χαί τά μεγάλα

71___

δουλειά είχαν νά ζλείσουν καλά ζαλά 
τής πόρτες τοΰ "Αδου διά νά μήν είσέλθη 
ό στρατιώτης.Τότε ό γέρω-Σατανάς ζαλέσας τόν 
στρατιώτην τοΰ είπε :

(Έχ τοΰ Γαλλιχοΰ) (άχολουθεϊ)
Γ. Εΰθϋΰονλος.

μέ τούς μούργους άχλουθάνε 
χαί στή οτροϋγχα ίσα πάνε 
— Μπέεεε χαρούμενα βελάζουν, 
χαίχορτάρι αναχαράζουν, 
χ’ ό τσοπάνος άπ' τό πλάι 
ένα ενα τά μετράει.

‘θ’
Χώργια τώρα ή προβατίνες 
ασπρομάλλες χΤ άραπίνες, 
χαί τριγύρω στά πουρνάρια, 
στέρφα, γίδια χάί χριάρια' 
νά χ' ό τσέλιγχας στή μέση 
με στραβά στραβά τό φέσι 
σχούζει — Φέρτε τής χσρδάρες 
γιά ν' άρμέζω τής γαλάρες. 
Τρέχουν όλοι τί αντάρα ! ! 
γιά νά φέρουν τήν χαρδάρα... 
...Σοΰρρρ...τό γάλα πέφτει αφρίζει 
τής βεδοϋρες τον γεμίζει.

Τώρα όλοι άποσταμένοι 
ζεχουράζουτ' οί χαϋμένοι 
χαί τής χάπες άραδιάζουν 
τρών άωμάχι χαί πλαγιάζουν 
άχνα τώρα δεν γροιχιέται, 
φύλλο πράσινο δεν σ,έται, 
μπέεε τ’ άρνάχια δεν βελάζουν, 
μέσ' ς ' τή στροϋγχα τους σταλιάζουν 
Μόνο οί σχϋλοι άλιχτάνε 
ποΰ τά πρόβατα φυλάνε ι. χ. λ*Ιοϊ
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Η ΟΜΒΡΕΛΛΑ
X ΤΙΝΙ χωρίφ τής Γαλλίας έζη καί ζή άκόμη εις άγαβός ίι- 
θρωπος δ ιατρός τής Ιξοχής κύριος Σιλβέστρος. Σοφός είς τό 
επάγγελμά του, εΰσπλαγχνος καί άφοσιωμένος εις τούς άσθενεϊς 

του, πτωχός έκ των αγαθοεργιών, γηράσας καί κουρασθείς πλέον
χωρίς ν' άποταμιεύση τίποτε, πρόθυμος νά ζάμνη τό καλόν με 
τόν ήλιον καί μέ τήν χιόνα, τόν άνεμον καί τόν καύσωνα, μέ 
τήν σκόνην καί τήν λάσπην, είχε προσελκύ-ει τήν λατρείαν των 
συμπολιτών αύτοϋ. Ε» μόνον άπηχΟάνετο δ σοφές ιατρός, τήν 

βροχήν, ή δποία τού έπάγωνε τά ποδάρια καί τοΰ ίγέννα ρευματισμούς.
Όταν ήρχοντο νά τόν ζητήσουν διά νά ύπάγη νά ίπισκεφθή κανένα άσθε-

νή, άν ήτο δ καιρός βροχερός έμουρμούριζεν ολίγον μέσα άπό τά δόντια του σαν 
νά έλεγε :

— Μά ήταν ανάγκη τάχα νά άσθενήση μ'αυτόν τόν διαβολεμίνον καιρόν 
εκείνος δ ευλογημένος ;

Δέν τό έξεστόμιζεν όμως, άλλ’ έσηκώνετο αμέσως, έφόρει τής χονδραίς του 
μπόταις, τής χονδραίς του γχέταις, τά χονδρά του χειρόκτια, ήνοιγε τήν μεγά- 
λην όμβρέλλαν του καί άνεχώρει.

Άλλ’ειχεν εν ελάττωμα δ εξαίρετος αυτός άνθρωπος· ήτο έπιλήσμων καί 
διά τούτο έλησμόνει πάντοτε σχεδόν τήν όμβρέλλαν του είς τήν οικίαν τών 

ασθενών του. Καί είναι μέν 
βέβαιον ?:ι πολλάκις τω τήν 
έπέστρεφον οι καλοί αυτοί άν
θρωποι, άλλ'είναι όμως επίσης 
άληθές ότι πολλάκις διίκρινε 
τήν άπωλεσθεϊσαν όμβρέλλαν 
εις χεϊρας τυχαίου άνθρώπου 
χωρίς νά έχη τό θάρρος νά τήν 
ζητήσει, ύποθέτων δτι ίσως ή 
όμβρέλλα αυτή νά ήτο δμοία 
μέ τήν ίδικήν του.

—Ποιός ξέρει έλεγε ν,άν αυ
τός πού έχει τήν όμβρέλλαν μου 
δέν έπρομηθεύθη αυτήν άπό τόν 
ίδιον κατασκευαστήν άπό τόν 
δποϊον καί έγώ ; Έτσι είναι' 
έχω λάθος· είναι ίδική του ή 
όμβρέλλα βέβαια.

Καί δ ιατρός έσπευδεν αμέ
σως καί άντεκαθίστα διά νέας 
όμβρέλ.λας τήν άπωλεσθεϊσαν 
παλαιάν!

'Αλλά τούτο συνέβαινεν εις 
τόν καλόν μας ιατρόν πολύ 
συχνά, ώστε ε’καμεν αυτόν νά 
σκεφθή καλλίτερον περί τής

Ό ιατρός ΣιΛβϊστρος

Τό παιόίον άνΐγτωσι : ; '
,Τήγ ί «λε-ψα ιί.τό Γ<>· i-a-τρόν Σ-.Ιβεσιροκ/»

1

ασφαλείας τής νέας όμβρέλλας 
του. Καί εύρε τό μέσον χωρίς 
δυσκολίαν πολλήν.

— ’Επί τής λαβής τής 
πρώτης όμβρέλλας τήν δποίαν 
θ' άγορασω, έσκι-.θη. θά χα
ράζω βαθέως μέ εν έργαλεϊον . 
κοπτερόν τάς λέξεις :

— Τήΐ Ιί.Ιεψά άπο τον 
ιατρόν it..l6empov !

Μέ αυτόν τόν τρόπον, είπε 
τριβών τάς χεΐοάς του. ή όμ
βρέλλα μου θά με'νη διαρκώς 
είς τήν κατοχήν μου διότι κα
νείς δέν θά τολμήση νά μοϋ 
τήν άφαιρέση.

Καί πράγματι ήγόοασε νέαν 
όμβρέλλαν, έχάραξεν επ' αυ
τής τάς ανωτέρω λέξεις καί 
μετέβη είς τήν οικίαν πτωχού 
χωρικού διά νά ίπισκεφθή τόν 
άσθενή υιόν του. 'Εκεί κατά 
τήν συνήθειάν του δ ιατρός έ· 
λησαόνησε τήν όμβρέλλαν του· 
τί θαύμα όμως ! Μετά μίαν

ώραν ή όμβρέλλα εύρίσκετο καί πάλιν είς τάς χεϊράς του διότι δ ευρών αυτήν, 
ίδών τάς επ' αυτής γεγραμμένας λέξεις καί φοβηθείς τήν αστυνομικήν καταδΐω- 

ξιν έσπευσε νά τώ τήν άποστείλη.Σάς άφήνω νά φαντασθήτε πόσον ηϋχαριστήθη δ ιατρός μέ τήν ιδέαν του ! 
Ή χαρά του όμως αυτή δέν διήρκεσεν επί πολύ ώς θά ίδήτε άμέσως.

’Ητο βραδειά θεοσκότεινη άπό τόν συννεφιασμένον ουρανόν, δτε ένας καλός καί 
τίμιος χωρικός έρχεται είς τήν οικίαν τού ιατρού νά τόν συμβουλευθή διά μίαν 
άσθένειαν. Είσελθών είς τό δωμάτων του, άφήκεν όπισθεν τής θύρας τήν χονδρήν 
καί τρυπημένην όμβρέλλαν του καί έσπευσε νά συμβουλευθή τόν ιατρόν περί τής 
νόσου. Ή συμβουλή δέν ήργησε νά δοθή καί δ καλός εκείνος χωρικός έξήλθεν 
άφού παρέλαβε τήν όμβρέλλαν του. Τί λάθος όμως 1 'Αντί νά λαβή τήν ίδικήν 
του έλαβε τήν όμβρέλλαν τού ιατρού ήτις εΛρίσκετο πλησίον τής ίδικής του ! Ό 
χωρικός άπήλθε μέ τήν συνείδησιν ήσυχον διότι δέν είχεν εννοήσει τό πράγμα' 
φθάσας δμως είς τήν οικίαν του {γνώρισε τήν πλάνην του καί ήρχισε νά διαμαρ

τύρεται λέγων ;— Δέν είναι ή ίδική μου όμβρέλλα, είναι πιθανώς τοΰ ιατρού καί έγό> δέν 
θέλω νά σφετερισθώ ξένον πράγμα- θά τήν έπιστρέψω άμέσως.

Τήν στιγμήν εκείνην ίπανήρχετο έκ τού σχολείου δ μικρός υιός τού χωρικού
— Έλα έδώ, παιδί μου, σύ που γνωρίζεις νά διαβάζης' τί γράφει έδώ ; 
Καί εδειξεν εις τόν υιόν του τήν λαβήν τής όμβρέλλας.
Τό παιδίον τού χωρικού άνέγνωσε συλλαβιστά :

Τήν ε. .κλε...ψα ά.,.πό τόν ΐ...α...τρόν 2ίλ...βέ...στρο^
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— Διάβολε, διάβολε έκραύγασεν ύ τίμιος χωρικός- κλέπτης έγώ ; Καΐ άν τήν 
ίδη κανείς εις τά χεριά μου τί θά ύποθέση ; "Α ! αυριον πρωί πρωί Οά τήν έπι- 
στρέψω εις τον κύριόν της.

Τήν επαύριον πράγματι πρωί πρωί δ ευσυνείδητος χωρικός, παρίλαβε τήν όμ· 
βρέλλαν καί διηυθύνθη είς τήν οίκίαν τοϋ ιατρού. Φθασας είς τήν γέφυραν ποτα
μού τίνος τοϋ χωρίου, βλέπει μακρόθεν ερχομένους δύω στρατιώτας οί όποιοι αμέ
ριμνοι έπήγαινον είς τήν εργασίαν των.

— ΤΩ Θεέ μου ! έψιθύρισεν δ χωρικός, είμαι χαμένος ! *0 ιατρός θα έφαντά- 
σθη δτι έγώ έπήρα τήν όμβρελλαν του καί έστειλε τούς οτρχτιώτας νά μέ συλ- 

λάβουν. Δέν είναι 
πλέον καιρός . . . Οί 
στραίιώται πΚ-ησιΛ· 
ζουν πρέπει νά σωθώ 
άλλως θά μέ φυλα
κίσουν... £2 Θεέ μου, 
τί νά κάμω !

— Ναι , ναι, 
μουρμούρισαν,αυτό εί· 
vat ή σωτηρία μου 
καΐ χωρίς νά σκεφθή 
περισσότερον πλησιά
ζει τά χείλη της γι- 
φύρας καί κρυφθείς 
όπισθεν δένδρου τινός 
ρίπτει την όμβρελλαν 
εις τον ποταμόν.

Οί στρατιώται δι· 
ήλθον αμέριμνοι έμ
προσθεν του καί διηυ 
θύνθησαν είς τήν ερ
γασίαν των, ό δέ χω
ρικός μεταβάς εις τόν 
ιατρόν διηγείται τό 
πράγμα.

Ό άγαθός ιατρός 
έγέλασεν αρκετά μέ 

τόν φόβον τοϋ χωρικού, άλλ’ ώρκίσθη συγχρόνως εις το έξης νά μή άγοράση 
πλέον όμβρελλαν !

. . . xai κρνιρθι'κ: οπιαθιτ Λίι-όρου plain τή>· Λμβρί-Ι.Ιαγ 
tit ιόν ποια/ιόν I

Προσέχετε καλοί μου φίλοι, μή είσθε έπιλήσμονες έάν δέν θέλετε νά πάθητε 
ίσα έπαθί ό καλός εκείνος άνθρωπος καί άν δέν σάς άρέση νά περιπάτησε χωρίς 
όμβρέλλαν μέ τήν βροχήν όπως ό αγαθός άλλ' επιλήσμων ιατρός Σιλβέστρος. 

(Κατά τόν J F. Voisin)
Βελλιώ Κοταελοηοΰλου

"Αν <ίας πονοΟν τά δοντάκια «ίας <Ιπεύ<5ατε είς τον οδον· 
τοϊατροϋ κ. "Οβωνος Λεΰκοδιτς, όδός- Έρμου, Κιπνιχαρέα, 137.

ΤΑ ΕΠΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
βασιλέως τής Καρίας, δν άνήγειρεν ή 
σύζυγος αΰτοϋ ’Αρτεμίσια έν τή πόλει 
τής Άλικαρνασοϋ πρωτευούσης τοϋ βα
σιλείου Ή ’Αρτεμίσια ητον ή πρώτη 
ήτι; άν-ήγειρε κενοτάφιον τοσοϋτον με
γαλοπρεπές. Έκ τοϋ ονόματος δέ τοϋ 
συζύγου της έλαβον τήν ονομασίαν μαυ- 
σολεΐα όλοι οί μεγαλοπρεπείς τάφοι. 

Πέμπτον. Αί πυραμίδες τής Αίγύ- 
πτου, μνημεία τεράστια, τής ύπερη- 
φανείας τοΰ ανθρώπου- άποδίδουν τήν 
άνέγερσιν αυτών είς τόν Χέουθιν βασι
λέα τής Αίγύπτου ζήσαντα κατά το 
έτος 3157 άπό κτίσεως κόσμου- οί πε
λώριοι ούτοι όγκοι ύπάρχουσιν άκόμη 
και σήμερον καί κεΐνται δύο λεύγας 
μακράν του Κάιρου- ή μεγαλειτέρα 
τούτων έχει ύψος έξακοσίων ποδών καί 
τετραγωνικόν πλάτος επτακοσίων.

Έχτον. Τά τείχη τής Βαβυλώνος 
κτισθέντα κατά τούς μέν ύπό τής Βα- 
σιλίσσης Σεμειράμιδος, κατά τούς δέ 
υπό τοϋ Ναβουχοδονόσορος- είχον πά
χος όγδοήκοντα έπτά ποδών καί ύψος 
350 άπετέλουν δέ πλήρες τετράγωνον, 
οΰτινος έκαστη πλευρά ήτο δεκαπέντε 
μιλιά.

Έβδομον. Ό Φάρος τής 'Αλεξάν
δρειάς, ή δ Κολοσσός τής Ρόδου- ούτος 
ήτον άγαλμα έκ χαλκού άφιερωμένον 
είς τόν Ήλιον καί ειχεν έκτακτον μέγε
θος. Πλοϊον μεθ'όλων τών ιστίων του 
διήρχετο διά μέσου τών σκελών του- 
άνετράπη έκ σεισμού κατά τό έτος 224 
ποό Χριστού" οκτακόσιοι κάμηλοι έφορ- 
τώθησαν τά συντρίμματά τον ονομά
ζουν δέ «·έχρι σήμερον άγάλματα κο
λοσσιαία 
σικοΰ. 
μάζο-
ΧΡ®' 
κλή

Πολλοί συζητοϋντες περί σπουδαίου 
τίνος άντικειμένου λέγουσιν : ear γέκ»; 
roiiro fia ήναι to βγόοον θαύμα τοϋ χό· 
«μουη, λεγουσι δέ τούτο κατά παρά
δοσή χωρίς οί πλεϊστοι νά γνωρίζωσι 
ποια είναι τά άλϊα έπτά θαύματα. ‘Ε
πομένως, "να μή οί συνδρομηταί τοϋ 
«ΪΙαιδικοϋ φύλλου» εύρίσκωνται είς 
τήν αυτήν άγνοιαν σπεύδω νά γνωρίσω 
προς αύτούς τά έπτά ταϋτα θαύματα 
τοϋ κόσμου.

Πρώτον θαύμα είναι : Ό ναός τής 
Ιερουσαλήμ άνεγερθεΐς ύπό τού Σολο- 

μώντος κατά τό ε'τος 298!) άπό κτί
σεως κόσμου. Ό Σολομών μετεχειρίσθη 
είκοσι πέντε χιλιάδας εργατών είς τήν 
οικοδομήν τοϋ ναού τούτου περαιωθεΐ- 
σαν ακριβώς έντός έπτά ετών.

dfbrfpor. Ό ναός τής Άρτίμιδος έν 
Έφίσω άν,γερθείς κατά τό έτο . 3,4^4 
άπό κτίσεως κόσμου άλλά μετά έκατόν 
πεντήκοντα έτη δ Ήρόστρατος «λων ·■' 
άφήση άθάνατον τό όνομά του μετέβα- 
λεν είς κόνιν διά πυρκαϊας τόν ναόν 
τούτον τήν ήμέραν καθ' ήν έγεννήθη δ 
μέγας ’Αλέξανδρος- διά τοΰ κακουρ
γήματος τούτου έπέτυχε τόν σκοπόν του 
διότι καί μέχρι σήμερον άναφέρεται τό 
όνομά του, άν καί οί Έφέσιοι άπηγό- 
ρευσαν τήν προφοράν αύτοϋ.

Τρίτον. Τό άγαλμα τοϋ 'Ολυμπίου 
Διός κατασκευασθέν ύπό τοΰ Φειδίου 
καί τοποθετημένον έντός τού ναού τοΰ 
άνεγερθέντος ύπό τών “ατοίκων τήςπό- 
λεως 'Ολυμπίας έν ’Ηλεία, ϊό περί· 
φημον τοΰτο άγαλμα συνίκειτο έκ χρυ · 
σοϋ καί έλεφαντοκοκκάλου, άλλ' οί εϊσ· 
βαλόντες βάρβαροι κατέστρεψαν αυτό 
όπως ώφεληθώσι τό πολύτιμον υλικόν 
του. Ένεκα τούτου ουδέ τεμάχιον αυ
τού εύρέθη κατά τάς γενομένας άνα- 
σκαφάς.

Τέταρτον. Ό τάφος τοϋ Μαυσόλου

ν. είναι μεγαλείτερα τοϋ φυ· 
' τερήσ-ιχ έργα ώνο- 

'’δλον τον 
τμόν δλο-

ργιάίης

W
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Τ’ΟΡΦΑΝΟ

"Ενα παιδί, μικρό, δυστυχισμένο 
Σ’ τούς δρόμους 'μέρα νύχτα τριγυρνάει 
Περίλι/ηο γυμνό κιτρινιασμένο 
Ελεημοσύνη τ’ όρφανό ζητάει.
Προστάτη είς τόν κόσμο αύτόν δεν έχει 
Πατέρα καί μητέρα δέν γνωρίζει 
Μονάχο του ’ς τούς δρόμους μέσα τρέχει 
Κι’ αδιάκοπα τό μάτι του δακούζει. 
Τό χέρι του ξαπλώνει φοβισμϊνο 
Σέ κάθε διαβάτη ποΰ περνάει 
Κ’ ένώ ’ς τό πρόσωπό του ε’ίιαι γραμμένο 
Πεινώ κανείς, κανείς δέν τό κυττάει !
Περνούν πολλοί. πολλοί άπό μπροστά του 
Κανείς δμως πεντάρα δέν τοΰ δίνει 
Δέν βλέπει ή αρχοντιά τή δυστυχιά του 
Σ ' τήν τύχη της τή φτώχια την αφήνει- 
Βραδυάζει καί πηγαίνει 'ς τη γωνιά του 
Ξαπλώνεται τό δύστυχο μέ πόνο 
Κ ' έκεΐ θαρρείς ξεχνά τά βάσανά του 
Και χαίρεται 'ς τόν ύπνο . . . τότε μόνο ! 
Ό ύπνος ι'λαφρώνει τά δεινά του - . . 
Και σάν θωρή τή μάνα 'ς τό πλευρό του, 
Σάν βλέπει τόν πατέρα του σιμά -τ&ν- 
Γλυκά νά τ ’ αγκαλιάζ1,’ 'ς τδνειρό του 
Αί I τότε μέ χα.ρά ξυπνά μεγάλη 
Νά ίδ»ι ’ςτ’ αληθινά τό όνειρό του 
Μά βλέπε· καρδιόχτυπο και πάλι 
Πώα ■’ οί δυό άπ’ τό πλευρό του.

’α νά κοιμάται 
ο άν μπορούσε 
ϊία νά πλαναται 
ό νά μήν ξυπνούσε !

ύα.'οο-
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ΧΩ
— «Τό άθλιον!» προσθέτει δ Γώγος· 

«γιά στοχάσου !»
— «Χάσου!» άπαντά. ή ήχώ.
Ό Γώγος εχασι τήν ύπομονήν, καί 

νομίζων δτι δ εχθρός του ε βρίσκεται εί; 
τό όπισθεν μέρος τής κχλύβης, τρέχει 
κατόπιν του διά νά τόν συλλάβη ύβρί- 
ζων αύτόν μέ δσα παληόλογα είχε μά
θει άπό τά παιδιά τής γειτονιά;· άλλ’ 
ή ήχώ τοϋ έπέστρεφεν άμέσως τάς ύ
βρεις κατά πρόσωπον άπάντησις πλη
ρωμένη, καθώς λέγουν οί τηλεγραφηταί.

Ό Γώγος, λαχανιασμέ.ος,άνευ απο
τελέσματος έκκβαλλησε τό καλαμένιο 
άλογό του καί ήτοιμάσθη ν’ άναχωρή- 
ση, άλλα πριν εγκατάλειψη τό πεδίων 
τής μάχης, άπειλητικώς, τρίζων τού; 
όδόντας κατά τοϋ άοράτου άντιπάλου 
του :

— «’Άιντε, κκί άλλη φορά τά βρί
σκομε !...»

Καί ή ήχώ έπανέλαβε τήν άπε λήν.
«

• ·
Ό Γώγος. άν καί δέν ήτο δειλός, 

τά έχρειάσθη καί έπέστρεψε ’ς τό σπίτι 
τής θείας του κλαίων.

— «Τί έχεις ;» τόν ήρώτησεν αυτή ;
— «Νά ! ένα παλιόπαιδο, έκεΐ κάτω 

’ς αύτό τό σπιτάκι μέ έπερίπαιξε.»
'II θειά του, ήτις ένόησεν άμέσως 

περί τίνος έπρόκειτο τοΰ λέγει :
— «Βεβαίως θά έπερίπαιξε; σύ πρώ

το; αύτό τό πκληόπαιδο, τό δποϊον λέ
γουν Ήχώ καί τό δποϊον έχει τήν Ιδιό
τητα νά φέρεται πρός ήμά; δπω; καί 
ήμεΐς φερόμεθα πρός αύτό.

«Δέν ήτο κανένα παλιόπαιδο, άλλ' 
δ άντϊλαλο; τής φωνής σου, δηλαδή ή 
ή/ώ. ήτις είναι ώς οί άνθρωποι μεταξύ 
τών δποίων ζώμεν : Σέ επαινούν έάν 
τού; έπκινής, σέ κατηγορούν έάν τού; 
κκτκγορή; Ό ηθικό; βίο; τοϋ άνθρώ- 
που είναι ένας αιώνιος άνάλαλος κκί δ 
ϋβρίζων τόν άλλον, υβρίζει τόν εαυτόν 
του.»

ί·.·<οι]
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Ό Γώγος, έως πρό ολίγων μηνών, 

όχι μόνον δεν atyev άκούσει ποτέ τήν 
ή/ώ, άλλ’ οΰτβ καί τήν σημασίαν τής 
λιξεως έγνώριζε· άλλ’ άπό τό περκ- 
συ.ένο καλοκαίρι τήν έμαθε ίσο δέν ε“- 
πρεπεή καλλίτερα, δπω; τοϋ έπρεπε.

Τόν περασμένων Ιούλιον, άμα ό Γώ
γος έτελείωσε τάς εξετάσεις του, οί γο
νείς του τόν έστειλαν διά να περάση τό 
καλοκαίρι είς μίαν έζοχήν, πλησίον 
τοϋ Ναυπλίου, δπου ή θεία του, κυρία 
Ταλαρά, είχε μίαν ώραιοτάτην έπαυ- 
λιν. Ό Γώγος ήγάπα πολύ τά παι
γνίδια, ιδίως έτρελλαίνετο διά τήν ίπ· 
πασ αν. Μίαν ήμέραν, λοιπόν, καβαλ- 
λα είς ένα καλάμι, εφθασε κοντά είς 
έν έρημόσπιτο, τό δποϊον οί Ναυπλιεϊ; 
λέγουν arri.la.lo.

• · ·
— «Χόπ ! χόπ!» φωνάζει πηδών δ 

Γώγος, δστις νομίζει δτι ’ς τήν ιππα
σία είναι καλλίτερος καί άπό τόν συνώ
νυμόν του άγιον.

— οΧόπ ! χόπ!» άκούει μίαν παι
δικήν φωνήν, ώς τήν ίδικήν του.

— «Περίεργον , » έσκέφθη, « πόθεν 
έρχεται αύτή ή φωνή· εγώ δέν βλέπω 
κανένα έδώ πλησίον.» Άλλά δ Γώγος, 
δ δποΐος σκέπτεται νά γείνη άξιωμα- 
τικός, δταν μεγαλώση, ήθέλησε νά 
δείξη δτι δέν έδειλίασε, καί νομίζων 
δτι ή φωνή προήρχετο άπό κανίν παι- 
δίον κρυμμένον έκεΐ πλησίον.

— «ΙΙοεός είσαι ; » έρωτά
Άλλά, προς μεγάλην του έκπληξιν, 

άκούει ώς άπόκρισιν αύτήν τήν έρώτη- 
σίν του :

— « Ιίοιές είσαι ; »
— «’Α ! μά αύτό δέν ύποφέρεται,» 

έύιθύρισεν δ Γώγος μέσα του κκί λαμ- 
βάνων θάρρος έκ τοϋ μέλλοντος., άξιώ- 
ματός του, έφώναζε πρός τό μέρος, δπου 
ένόμισεν δτι ήκουσε τήν φωνήν :

— «Είσαι ένα παληόπαιδο !»
— « Ιίαληόπαιδο ! » άπή-.τησεν ν 

ήχώ. 'I ΙμυεανΟάκουλος
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ΩΦΕΛΙΜΟΙ
Περί 'Απριλίου παραλειφθέντα

Τό Ονομα τοΰ μηνός τούτου είναι Ρω
μαϊκόν.

,", Παράγεται εκ τίνος ρήματος σημαίνον
τος εν τή γλώσση ταύτη ανοίγω.

,*. Τούτο διότι χατα τόν 'Απρίλιον έχομεν 
aroifir.
Τό έθιμον τής πρωταπριλιάς τοΰ να 
έξαπατώμεν δηλ. ό είς τόν άλλον χρο
νολογείται άπό τοΰ θανάτου τοΰ βασι- 
σιλέως τών Αθηναίων Κάδρου συμβάν
τος τό 1050 π. X.

, Ό Κόδρος έξαπατήσας τούς στρατιώ- 
τας τών ΊΙραχλειδών χαΐ Δωριέων καί 
μετεμφιέοθεΐς είς ξυλοκόπον έφονεύθη 
παρ’ αύιών ινα νικήσωσι χατά τόν χρη
σμόν οί συμπολϊται του.

,*« Μετά τήν ήτταν τών Δωριέων, οί'ΐωνι- 
χοί λαοί καθιέρωσαν εορτήν καλουμένην 
’Απατούρια ήτις έφθασε και μέχρις ήμών.

ΙΙερί Μαίου δημώδη
Μάης άβρεχος 
Μούστος άμετρος

Τούτο λέγεται διότι αν τόν Μάϊον οτε 
ανθίζουν αί άμπελοι δέν έπέλθωσι βρο— 
χαί θά γείνη αφθονία γλεύκους.
Καί έτερον.

Τόν Μάη είναι χρυσάφι
Τοΰ Γεναριοδ ή βροχή.

Δήλ. άν βρέξη τόν Ιανουάριον, δ Μαϊος 
θά ήναι εύφορος.
Τό μέγεθος τών ημερών τοΰ Μαίου δ 
λαός εκφράζει διά του : ...

Ό Μάης πενταδείλινος 
Καί πάλι δείλι νά 'ναι

Εις πολλά μέρη τής Ελλάδος αί γυναί
κες δέν ύφαίνουσι τήν Ιην Μαίου διά νά 
μή καταπέση χάλαζ-ι.
Είς τόν Μαϊον έδόθη τό Ονομα τούτο 
προς τιμήν τής Μαίας τής μητρός τοΰ 
Έρμοΰ.
Τόν Μάϊον οί αρχαίοι παρίστανον ώς άν- 
δρα μεοήλιχον ένδεδυμένον φόρεμα πλα
τύ καί φέροντα πρός τήν ρίνα κάλαθον 
ανθέων.

Σημειώσεις περί αγώιων παρ' αρχαίοις. 
,". Οί 'Ολυμπιακοί αγώνες παρά τοΐς άρ- 
χαίοις ήρχισαν από τοΰ έτους 776 π X , 
κα'ι διήρκεσαν ένδεκα αιώνας.

Ώς πρώτος νικητής φέρεται δ Κό- 
potfioo ΊΙλεϊος.

Ή παρεχομένη είς τούς νικήτας αμοιβή 
ήτο χατ'άρχάς χρηματική, άλλα κα
τόπιν άντεκατέστησεν αυτήν στέφανος έχ

• <

*♦ ♦

♦
• ·

ΓΝΩΣΕΙΣ
τής έλαίας, ήν αυτός δ Ηρακλής λέγε
ται οτι έφύτευσεν.
Άν χα! ευτελής δ στέφανος ούτος, έν 
τούτοις δ ελληνικός λαός τόν έθεώρει 
ώς τό πολυτιμότατου γέρας.

.*, ΙΙρώτο.-; δ όποιος έστεφανώθη μέ άγριε- 
λαίχν ιστορείται δ Δεϊχλής δ Μεσσήνιος. 
Πολύ πρό τής ένάρξεως τών αγώνων ά- 
πήρχοντο έξ 'Ολυμπίας εις τάς άπω- 
τάτας χώρας άγγελοι καί διεχήρυττον 
έπισήμως αυτούς.
Είς τούς αγώνας τών αρχαίων μετέβαι- 
νεν άπειρον πλήθος. Καί μετέβαινεν ώς 
έπί τό πλεΐστον πεζή.
"Ολος δέ σχεδόν έχεϊνος δ κόσμος χα- 
τέλυεν εις σχηνάς έπί τούτω παρά τάς 
οχθας τοΰ 'Αλφειού πεπηγμένας.
Κατά τήν διάρκειαν τών 'Αγώνων έχη- 
ρύσσετο πανταχοΰ διακοπή τών πολέ
μων— έχεχειρία.
Μεγάλη τιμωρία έπεβάλετο χατα τοΰ 
τολμήσαντος νά παρενοχλήση δδοιπό- 
ρον μεταβαίνοντα είς 'Ολυμπίαν διά τούς 
αγώνας.
Φρύνων δ 'Αθηναίος μεταβαίνων ποτέ 
είς τούς αγώνας τής "Ηλιδος συνελήφθη 
καί έί'ηστεύθ η ύπό στρατιωτών Μαχε- 
δόνων.
"Αμα τώ άγγέλματι τούτω διέταξεν δ 
Φίλιππος αυθωρεί τήν απόδοσιν τών λα
φύρων.
Έχτός τούτου ώρχ(σθη δημοσία δ'τι 

χατά τήν ώραν τής ληστρικής ταύτης 
πράξεως ή έναρξις τών αγώνων δέν ήτο 
γνωστή εις τούς "Ελληνας έχείνους.
Οί άθληταί παρουσιάζοντο δέκα μήνας 
πρό τής ένάρξεως τών άγώνων δπως ά- 
σκηθώσιν έν τώ μεγάλω γυμνασίω υπό 
τήν έπίβλεψιν τών “Ελλανοδικών.
'Ο ορχος δέ τών αθλητών συνίστατο οτι 
έπί δέκα ολους μήνας έξησχήθησαν εις 
τό είδος τών άγώνων, εις τούς όποιους 
έμελλον νά διαγωνισθοΰν.
Ώρκίζοντο προσέτι ο! άθληταί μετά τών 
συγγενών καί φίλων 8τι δέν θά μετα- 
χειρισθώοι κανένα δόλον.
Μετά τούς ορκους αύτούς έχαμνον παρα
κλήσεις ε'ις τόν Δία όπως τούς άναδείζη 
νικήτας.

/, Κατόπιν μετέβαινον εις τό αποδυτήριου, 
οπού έξεδύοντο καί ήλείφουτο μέ έλαιο» 
όπως καταστήσωσι τα σώματα τωυ εύ
καμπτα καί εύτονα.
Τότε οί Έλλανοδίχαι κατελάμβανον τάς 
θέσεις των καί έκηρύσσετο ή έναρξις τού 
άγώνος τού δρόμου. (άκο-Ιουθιΐ)

*

* *

A- ·

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
« ΚάΛιο άργά παρά ποτί»

'Επί τή βάσει τού άνωτέρου δημώδους 
λογίου νά συνταχθή διήγημα.

Ή γλώσσα πρέπει νά ήναι δμοία πρός 
εκείνην είς ήν γράφονται τά διηγήματα τοΰ 
«Παιδικού φύλλου”

Διήγημα γεγραμμένον εις χυδαίαν γλώσ
σαν δέν θά ληφθή ΰπ' δψει

Τό συνταχθησόμενον διήγημα δέν πρέπει 
δημοσιευόμενου υά καταλαμβανη χώρον πε
ρισσότερον τής μιας σελίδος τοΰ «Παιδικού 
φύλλου».

Τά διηγήματα ε'ισί δεκτά είς τό γραφεΐόν 
μου μέχρι τής 20ης 'Ιουνίου ε. ε.

Τά αποτελέσματα του διαγωνισμού δημο-

ΠΝΕΥΜΑ
Διό.—Τί χρησιμεύουν Νίκο οί οφθαλμοί; 
Νΐκ. — Διά »ά βλέπωμεν
Διδ. — Τά ώτα ;
Νΐκ. — διά νά άκουωμεν
Διδ. — Τά μαλλιά;
Νϊκ. — Διά νά τά χουρεύομεν
’Εστάλη ύπό aEco.loxavatov Κανάρηο

— Αφού μαμά δέν πρέπειίν' άναβάλω- 
μεν δι' αυριον οτι ήμποροΰμερ νά χάμνω- 
μεν σήυερον, τότε διατί δεν φέρνεις νά 
φάμε τήν τούρτα πού έφύλαξες δι' αύριον ; 

’Εστάλη υπό δρόσου της πρωΊαςο«
Ό Γεωργάκης άφοΰ έγραψε τέσσαρα 

γράμματα πρός τόν φίλον του Δημητράκην 
χωρίς νά λάβη άπάντησιν τοΰ άπέστειλε 
θυμωμένος χαί πέμτ,την έπιστολήν είς τήν 
όποιαν τοΰ έγραφε :

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Αίνιγμα 21

Γυρίζει κόσμο καί ντουνιά 
Τή θάλασσα καί τή στεριά, 
’Απ' τό βουνό γκρεμίζεται 
Πέφτει καί δέν τσακίζεται.

«Δίχαιος Άριστιίδηο* 
Αΐνιγαα 22.

Πόλις είμαι άν μ’άφήσης, 
Άλλ’ άκέφαλος άν μείνω
Καί άν μέ όξυτονίσης 
Δένδρου φίλε μου θά γείνω.

" Άθ.ηναϊχός Άστηρ* 
Αίνιγμα 23.

Τά δύω πρώτα, γράμματα 
“ΊΙρως τό δεύτερόν μου 
Καί ύπερήφανον πτηνόν
Είναι τό σύνολόν μου

οΜύώψ» 

σιευθήσονται εις τό τεύχος τού 'Ιουλίου ε. ε.
Οΰδείς γίνεται δεκτός εις τόν διαγωνισμόν 

άν δέν έ/η πλήρωσή τήν συνδρομήν του.
Α’ ^ραβιϊον θά λαβή σχετιχώς τό καλλί

τερου διήγημα τό όποιον θά δημοσιευθή εις 
τό "Παιδικόν φύλλον» μετά τοΰ ονόματος 
τοΰ συγγραφέως εις S> θά δίδεται επί έν 
έτος δωρεάν τό περιοδικόν

'Επαίνου θά τύχη τό άμέσως κ-λλίτερον. 
εις τόν συγγραφέα τοΰ οποίου θα δίδεται έπί 
έν έτος δωρεάν τό φύλλου.

Τά χειρόγραφα δέον νά φέρωσι τ'ο όνομα- 
τεπώνυμον ψευδώνυμον, ήΛικίαν’χαί διαμο
νήν τού γράφοντος.

ΜΙΚΡΩΝ
• Φίλτατε, σοϋ 'έστειλα έως τώρα τέσ

σαρα γράμματα καί άπάντησιν σου δέν έ· 
λαβον τί νά υποθέσω τώρα ; "Οτι δέν είσαι 
αύτοΰ ή ό’τι άπέθανες ; Ή τό ένα τρέχει ή 
τό άλλο. Περιμένω άπάντησίν σου !

’Εστάλη ύπό «Άτρομήτου “ΕΛΛηνος·
•

• ·
— Δέν μοΰ λές Φαίδων γιατί κτυπάει ή 

καμπάνα ;
Καί ό μικρός Φαίδων ί
— Ουφ, χαμμένε χαί σύ τόσο πράγμα 

δέν καταλαβαίνεις ' Κτυπάει ή καμπάνα 
γιατί τραβάει ό παπάς τό σ/οινί !

Εστάλη ύπό ι'Αραπάχου·
*

* ·
S. Π. Φ. Πολύ έξυπνο παιδί αυτός δ 

Φαίδων αί ;

ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Αίνιγμα 24.

Είς τό στήθος σου μέ έχεις 
Κ' 'έχω πλάτος ικανόν 
Τό μεσαϊον μου αν λείψη 
Τότε γίνομαι στενόν

α Κορυδα.Ιόςι
Αίνιγμα 25.

Πρόθεσις άνεστρααμένη 
Είμαι σκέπουσα εκτάσεις· 
Είμαι μαύρη. Λευκήν βλέπω 
’Αδελφήν μου . θά μέ χάσης. 

α'Εσπτρία αΰραο
Λύσεις Ασκήσεων λ’ τεύχους.

16) ΙΙρό-θεσις = πρόθεσις — 17) Γ-ή- 
ρα-ς. — 18) "Ο σύ μισείς μή ποίησον. —
19) Είχε γεννηθή τήν 29 Φεβρουάριου.—
20) Παιδείαν επαγγέλλεται δ γρΐφ.ος ή παι
δί αν ;
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ί Εις ΑιαχοοΙοιχ άνήλθον οί μετά τή* κυ
κλοφορίαν τοΰ -χοωμκτιστοΰ φύλλου εγγρα- 
φέντες νέοι συνδρομηταί χάρις εις τας ένερ
γείας ολίγων έκ τών παλαιών μικρών μου 
φίλων. *Αν έμιμοΰντο τούς ολίγου: τούτους 
ολοι οϊ παλαιοί μου συνδρομηταί έλύετο τά 
ζήτημα τής δ)ς τοΰ μηνός έκδόσεως τοΰ ά- 
γαπητοΰ Σας « Παιδικού φύλλου·. ’Ελπίζω 
όμως και τούτο να κατορθωβή διότι όλονέν 
έγγράφονται νέοι.

— «Mi τί ε'»αι οΰτό τό φιγουρι ·άχι,·ΰτό 
τό καδράκι, έλεγε πρός τήν (λείαν τού κ. 
Γεωργίαν Μουτσοπού.Ιου δ μικρός της ά·ε- 
ψιός μόλις έλαβε τό χρωματιστόν φύλλον. 
Δεν μπορώ να πιστεύσω οτι είναι τά αγα
πητόν μου «Παιδικόν· διότι τότε έπρεπε να 
εχη 4θ δραχμάς συνδρου-ην τό έτος. Άχ 
πότε θα βγάλης και άλλο χρωματιστό» ψύλ
λον :· Πολύ ενωρίς αγαπητέ μου φίλε πάρα 
πολ!» ίνωρίς. Καί φθίνουν τό έ· μετά τό 
άλλο τά γράμματα τής Άργι-Ιιαφόρου π/ρι- 
ριστερας, τής 'Α.Ιόης, τοϋ I. Εηραίάκη b 
όποιος μοί στέλλει καί ώραίαν «πχιδικήν 
ήχώ», δια τόν διαγωνισμόν ήτις θά δημο- 
σιευθή, τοΰ ’Λμαράιτοί) ΡΑΔου, τοΰ Ράς 
Λ/αγγόνεν, τοΰ II. Γ. Αουτσομ>|τοπού.ίου δ 
όποιος 6α παραχαλέση τάς εφημερίδας τοΰ 
τόπου του νά γράφουν έν.έκτάσει διά τό 
• ΙΙαιδιχόν φύλλον. τό όποιον τόσον τόν 
ένεθουσίασε, τοΰ Κρίνου τοΰ άγροΰ τοΰ / 
λ'ταματιάόον, τοΰ παλαιού φίλον μου, Εΰ· 
μΑΛπου όστις ήλλαξε -ό ψευδώνυμόν tou 
και συγχάίρει τον κ. Γαλανήν δια τάς ει
κόνας τοΰ προηγουμέν-.υ φύλλου και εις τόν 
όποιον εύχομαι νά πανηγυρίση έκιτοντχκις 
τα γενέθλιά του τά όποια έώρτασε τήν 22 
λήςαντος ε'·σελ9ώ< εις τό 14 έτος, τής Ά~ 
καν^ν.ί.ίί<1ος,τής ΓποΔού.Ιου έ.Ζ^ηι-ικής,τών 
Δάμονος χαί Φιντίου, τοΰ Ουρανίου τΑζου, 
τοΰ Ν. Α. Άργυρου οστις εύχεται νά μέ ίδη 
τάχιστα έκδιδόμενον δίς τοΰ μηνός και τδν 
όποιον πληροφορώ δ'τι ή «Έπετηρίς τοΰ 
Συλλόγου τών Φιλοτέχνων» πωλείται είς 
τό γραφεϊόν μου άντε δραχμής, τής Μι>ο~ 
αωτΐίος, τοΰ "Ανθουε τών .ίεεμώιωι-, τής 
Karivac Ρουοοποϋ.Ιου. τής Ιίαρθενόπης τής 
Άγράμπε.Ιηε καί άλλων κιί άλλων ολα γε
μάτα ένθουσιχσμόν διά τό προηγούμενου 
φύλλο» μου. “Ολους όλου- σας ευχαριστώ 

καλοί μου φίλοι και σας στέλλω χίλια φι
λήματα.

Μόνον ε»α παιδάκι τό όποιον εχω τήν 
εϋχαρίστησιν νά εχω καί γείτονα ό αγα
πημένος μου μικρός Λ’Γκος Π Za.loxSatac 
οέν μοϋ έγραψε ακόμη δύο λέξεις δια νά 
μοΰ δείξη τήν αγάπην του. Μήπως δέν μέ 
αγαπά τάχα; “Οταν μοΰ γραι]»η θά σας εΤπω.

«Σέ ευχαριστώ κτί σέ ευγνωμονώ· έ
λεγε συνιντήτας έν τώ ζιχα;οπλαστε·ω 
Ι’ήγου τόν διευθυντήν τοΰ «ΙΙαιδιχοΰ φύλ
λου» i μικρός υιός τοΰ φίλου τμηματαρχου 
κ. Σειφ Παρίση «διότι μέ μανθάνεις τόσε 
πράγματα·. Εύγενέστατο παιδί μέ ανατρο - 
φην αρίστη».

Τέλος πάντων εμαΟον ποιος είναι δ μι
κρός μου Κόσσυφος άλλά δέν έμαθονκαί τήν 
λύσιν τών αινιγμάτων τά όποια μο’ι έστειλε 
προχθές διά νά τά δημοσιεύσω. Τάς περι
μένω

Εύγε φίλτατοι Χρ ΚαΙσαρη κχί ΆΡη· 
ναϊχί άσεήρ, καί τών πέντε αινιγμάτων 
αί λύσεις σας όρθαί.

Καί τας ιδικάς σας λύσεις έλαδον άγι- 
πητοί μικροί μου Α’. Π. ΤαμπαχΑπουΛε, 
Έ,Ι.Ιήσπονεε, Ίαχ. Σΐμε, Ώχεανί, Γ. Σ 
Ι’ρηγορΑ.ιου.Ιε, Γ. Άμεριχάνε, Άρχιναύ·ρ- 
χε θεμισεοκΑη καί H. Ρα.ΙασσΑ πον·1ε ώ; καί 
τας άποσταΑείσας «ασκήσεις πνεύματος· αί 
δποϊαι θά δημοσιευθώσι μέ τη» σειράν των.

Τάς συνδρομάς σας έλαβον αγαπητοί Δ. 
Μαρίεσα, Λεωνίδα χαί Σεαμάειε Ιίαγ.α- 
τάχη καί ευχαριστώ και σάς καί τόν φρον- 
τίσα»τα διδάσκαλόν Σας κ. Γ. Τριβεζαν. 
Τά καθυστερούμενα φύλλα σάς άπέστειλα.

Καί τήν ίδικήν σου συνδρομήν έλαβον φί
λε Δ. Γιαννίντζε ώς καί τήν τοΰ φίλου 7. 
Α'. ΠαυΛάεου μετά τών λύσεων καί τόν έ· 
σημείωσα εις τόν διαγωνισμόν.

*Λ· έγνώριζες φίλτατε Μιχρο-μΙγα (διότι 
τοΰτο τό ψευδώνυμον μοί αρέσει χαλλίτε- 
ρον) άν έγνώριζες λέγω μέ πόσην ευχαρίστη
σή έδιάβασα τό χρυσοκέντητο γραμματάχι 
σου δέν θά τό «τελείωνες τόσον συντόμως. 
Ή ά!·ελφ··ύλα σου Άζίζα δύναται νά λ»6η 
μέρος εις όλους τους διαγωνισμούς. Γράφετε 
μου συχνά χαριτωμένα αδελφάωχ

Είς όσα γραμματάκία έλαβον μετά τή» 
25 θά απαντήσω είς τό επόμενον.


