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ίχάατου έτους.

Γραφειον “Παιδικού Φτλλου,,
II— Όύδς 'AopiaroH, μ,ειαΐ,ύ yapiiaxelo-j ι'Έ.Ια'ροςϊ rat Πα.Ι. ίγορας — 1I 

Οί έπιθυμοΰντες y ’ άντιπροσωπεΰσωστν έν ταϊς έπαρχίαις κα\ 
τώ έξωτερικώ τό «ΙΙαιδικόν Φύλλον» άπευθυνθήτωσαν πρός τόν 

Διευθυντήν αύτοΰ είς 'Αθήνας.
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Τίποτε δέν θά παραλείφη ή Διεύθυνσις τον «Παιδικού φύλλου» 

Εξ δσων νομίζει κατάλληλα διά την τελειοποίησιν τοΰ περιοδικού, ή 
όποια βεβαίως θά έχη ώς Επακόλουθου την καταπληκτικήν διάδοσιν 
αύτοΰ και Επομένως τήν μετάδοσιν γνώσεων ποικίλων, ωφελίμων καί 
παιδαγωγικών είς μείζονα αριθμόν συνδρομητών, Επιτυγχάνουσα 
ούτω τόν σκοπόν αύτής, διότι τοχούτον σκοπόν έθετο Εκδίδουΰα γδ 
ανά χεϊρας φύλλον.

Και εύτυχώς τό έργον δέν φαίνεται δυσχερές, δ;5τι είς τάς 
προσπάθειας τής Διευθύνσεως πρός καλλιτεχνικωτέραν έκδοσιν, 
προσπαθείας άπαιτούσας τόσας δαπάνας καί θυσίας, είς τόν διάπυ- 
ρον πόθον της όπως τό «Παιδικόν φύλλον» καταστή κυφέλη παν
τός ωφελίμου καί τερπνού, ενρε προθύμους, Ενθουσιώδεις ύποστη- 
ρικτάς τό Σ. Υπουργείου της Παιδείας, τίν δημοσιογραφίαν τής 
πατρίδος, τούς διδασκάλους τών Έλληνοπαίδων, τούς έξω ομοε
θνείς.

Ούδ’ Εξαμηνία δέν παρήλθεν είσέτι άπό τής εκδόσεως τού πρώ
του φύλλου καί έν τούτοις Εν β?.έμμα έπι τών έκδοθέντων μέχρι 
τούδε τευχών άρκεϊ νά δείξη -άν Επακολουθούσαν έκαστον φύλλον 

' σιν έν τε τή ύλη ναί τή καλλιτεχνία.
ότι καί ό κατάλογος τών συνεργατών έπλουτίσθη διά νέων 

"οθύμως προσφερομένων νά παράσχωσι τή Διευθύνσει 
όχ’τών, εΐτε πρωτοτύπως συγγράφοντες, είτε μετα- 

ς ξένης παν τό συντελούν είς τόν σκοπόν τού πε- 
έκδοσις τού φύλλου κατέστη καλλιτεχνικωτέρα διά 

.ας εύρωπαϊκών εικόνων ώς βλέπετε Εν τώ παοόντι 
.ά τής καλλιτεχνικής γραφίδος αγαπητών Ερασιτεχνών, 
είς ακόλουθα, δπως καί είς προηγούμενα τεύχη, θά Εξα- 

οσι παρέχοντες διά τών ώραίων έργων των στιγμάς τέρ ■ 
τούς μικρούς μου συνδρομητής.

, όμως πόθος φλέγει την φυχήν τής Διευθύνσεως, ό πόθος 
* κατορθωθή ή δίς τού μηνός έκδοσις τού φύλλου καί είς τούτο 

<■ τήν ύποστήριξιν τών φίλων συνδρομητών,
Μικροί μου φίλοι,

Σείς, οϊτινες άντελήφθητε τάς προσγινομένας ύμΐν ώφελείας Εκ 
τής άναγνώσεως τού «Παιδικού φύλλου», σείς οϊτινες τόσον τό Εξε- 
τιμήσατε καί τό Αγαπήσατε, σείς, ίδίως, έργασθήτε ύπέρ τής πραγ- 
ματοποιήσεως τού πόθου τής Διευθύνσεως.

Παρακινήσατε, συμβουλεύσατε, προτρέφατε τούς δυναμένους 
Εκ τών φίλων σας νά έγγραφώσιν καί ή Διεύθυνσις, προθύμως αμα 
τή Εγγραφή τριακοσίων έτι νέων συνδρομητών, ών τά ονόματα, ϊνα 
λάβητε πάντες γνώσιν τών Εγγραφομένων, θέλει δημοσιεύει είς έκα
στον τεύχος, θ αναγγείλη τήν δίς τού μηνός έκδοσιν τού ανά χεϊρας 
φύλλου. Τό πράγμα έξαρτάται έξ ολοκλήρου άπό ύμάς πρός οΐ-ς 
άπευθύνουσα μετ’ έλπίδων τήν παράκλιισίν της ταύτην στέλλει άμα 
εύχάς καί προσρήσεις : Ή Διεύθυνσις

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΑΓΟΥΣ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ
άλε τή σκουφίτσα σου μέ τήν γούνα ζαι ετοίμασε τής 
γα.ϋτοις σου Πετράζη- ή Κατινίτσα μας έτελείωσε 
τήν δαντέλα της ζαί τρέπει νά τήν ύπάγης είς τον 
έμπορον τοϋ Νέβσχη ό όποιος έχει τήν καλωσύνην νά 
τήν άγοράζη κάποτε. Είναι μεθαύριον τοϋ Χριστοϋ, 
είναι’ήμερα τών έορτών χαί τών δώρων και πιστεύω 
δτι θά έχη ανάγκην άπό αύτήν.

Ούτως ώμίλει ή κυρά-Μαριόγήα, ένώ ή Κατίνα 
έστρεφεν ακούραστος είς τάς άδυνάτους χεϊρας της τά 
μικρά ξύλινα μασουράκια τά όποια όνομάζομεν κοπα- 

~ά έγέμιζα άπό κλωστάς φιλάς καί τά έκρε- 
αξιλάρι τρυπημένο άπό πολλά ς καρψίδας καί το όποιον 
γόνατα.

Αί κλωσταί ήσαν περί τό τέλος- άκόμη όλίγας γύρας καί ή Κατίνα άγαι- 
ροϋσα τάς καρφίδας, αί όποϊαι έσχημάτιζον τήν δαντέλαν, έβγαζε τό πλέξιμόν 
της έτοιμον.

Άφοϋ έτελείωσε τήν εργασίαν αύτήν, έξήτασε μετά προσοχής μήπως υπήρχε 
λάθος τι καί έβαλε ενα στεναγμόν άνακουφίσεως καί λύπης συγχρόνως.

Ό Πετράκης, υιός τής Μαριόγκας χαί άδελφός τής Κατίνας, παιδί δώ
δεκα μόλις έτών, ίσηκώθη άμέσως, έφόρεσε τής του καί παρατηρών τήν
δαντέλαν τήν όποιαν ή άδελφή του έτοιμάζετο νά τύλιξα:

— "Αχ, δταν συλλογίζομαι, έφιθύρισεν, ότι αυτός ό κύριος Ίβάνοβιτζ ό 
όποιος είναι τόσον πλούσιος δέν Οά μά; δώση ή μερικά ρούβλια δι’ αύτήν τήν 
δαντέλαν τήν όποιαν θά ξαναπωλήση τόσον άκριβά, μοϋ έρχεται νά σκάσω άπό 
τό κακό μου . . . καί είς στεναγμός έφυγεν άπό τά χείλη του.

— Πιθανόν νά μή πηγαίνουν καλά ή δουλειαίς του, παιδί μου, διέκοψεν ή 
κυρά-Μαριόγκα.

— Καί έκαμε ή Κατινίτσα μας τόσον καιρόν νά τήν πλέξη, έξηκολούθη- 
σεν ό Πετράκης, καί πόσον καλά τήν επέτυχε I

— Είναι άλήθεια δτι έπρόσεξα πολύ, ειπεν ή Κατίνα ρίπτουσα τελευταιον 
βλέμμα είς τήν δαντέλαν της,καί θά ήμαι πολύ εύτυχής άν μοΰ τήν άγοράση κατά 
τήν άξίαν της. Αύριον πρέπει νά πληρώσωμεν τό ένοίκιον και τόν άρτοπώλην.

— Μά πότε λοιπόν θά γείνω κ’ έγώ ικανός νά κάμω κάτι τι διά σάς έφι- 
θύρισε μέ παράπονον ό Πέτρος.

— Θά γείνη καί αύτό παιδί μου μέ τον καιρό, διέκοφεν ή μήτηρ του, 
άσπαζομένη γλυκά τόν μικρόν υιόν της.

"Υστερον άπό όλίγας στιγμάς, ό Πέτρος κρατών τήν δαντέλαν τήν όποιαν 
είχε διπλώση μετά προσοχής ή Κατινίτσα καί άκολουθούμενο; άπό τόν Ι’άσζ 
τον μαϋρον πιστόν σκύλον του, έρρίφθη έπι τοϋ πάγου ό όποιος έκάλ.υπτε τόν Νέ- 
βαν ποταμόν καί διηυθύνθη μέ ύλην τήν ταχύτητα τών μικρών ποδών του πρός 
τήν συνοικίαν Νέβσκη, μίαν άπό τάς ώραιοτέρας συνοικίας τής ΙΙετρουπόλεως.

Ή ημέρα ήτο θαυμασία- αί χειμερινά! άκτϊνες τοϋ ήλιου έκαμναν νά σπιν- 
θηροβολή ό πάγος ό όποιος έκάλυπτε τά δένδρα ώς κόνις έξ άδάμαντος καί 
χρυσού.

Όλος ό εύγενής λαός τής πόλεως ήτο συνηθροισμένος έπι τοϋ Νέβα, ό όποϊες
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τον χειμώνα χρησιμεύει ώ; τόπος συνχντήσεως τής άριστοκρατίας τής Πετρου- 
πόλεως. Τά έ'λκυθρα επαιζσν καί ίίώ μεγάλον ρόλον δπως και είς δλα τά μέρη 
τοϋ Βορρά.

Τό ελκυθρον, έ’νας είδος άμάξης ή όποια τρέχει έπί τοϋ πάγου, σύρεται δέ 
άπό ΐππου;, άλλά τά έ'λκυθρα τοϋ περιπάτου ωθούνται συνήθως έκ τών όπισθεν 
ύπό ύπηρετών δπως τά αμαξάκια μέ τά όποια φέρουν είς τόν περίπατον τά μι
κρά παιδιά. ' χ

— Ταχύτερον, ταχύτερον έλεγε πρός τον οδηγόν αυτής κυρία έπιβαίνουσα 
έλκύθρου, ταχύτερον Ίβάν, τί έπαθες λο-.πόν σήμερον ; Δέν βλέπεις θά μάς πε-
ράσουν ; .

Καί έδείκνυεν ή Μαρία Θεοδωρόβνα εν ελκυθρον τό οποίον άντ'ι χρυσού 
τοϋ έφερεν εμπρός άργυροϋν κύκνον.

— Προσπαθώ, άπήντησεν δ ταλαίπωρος Ίβάν, καί καταβχλών δλας

άε-

τάς
δυνάμεις του έφερε τό ελκυθρον τής κυρίας του είς τήν αυτήν σειράν μέ τό άλλο. 

Κατ‘εκείνην τήν στιγμήν, δ Πετράκης δ όποιος διήρχετο μέ τόν σκύλον του, 
ε’δεν τό ελκυθρον ερχόμενον πρός αυτόν μετά καταπληκτική; δρμής· προσεπαθησε 
νά προφυλαχθή άλλ’ήτο πλέον άργά δ χρυσούς αετός δ όποιος έστόλιζε τό έλ- 
κυθρον τής Μαρίας Θεοδωρόβνας τόν έκτύπησεν είς τήν κεφαλήν καί τό παιδίον 
έπεσεν έπί τοϋ πάγου ένώ έκ τή; πληγής του ήρχισε νά ρέη αίμα άφθονον.

— "Λ 1 θεέ μου έκραύγασεν ή Μαρία πηδήσασα έκ τοϋ έλκύθρου χωρίς νά 
__________________________________________ περιμένη τούτο νά σταμα-

τήση. Ά ! θεέ μου ! τό δυσ
τυχισμένο τό παιδί.

— Δέν είναι τίποτε, 
έψέλλισεν δ Ίβάν, σπεύσας 
πλησίον τοϋ τραύμα τίου τοΰ 
όποιου τήν πληγήν ε"λει/εν 
δ πιστός Ι’άσκ. Δέν είναι 
παρά μόνον μία άμυγή άπό 
τήν όποιαν έχύθη ολίγον 
αίμχ.

"Ολα τα ελκυθρα έ- 
σταμάτησαν καΐ κόσμος πο
λύς ε'τρεξε κχί περιεκύκλωσε 
τό παιδίον

— Είναι άναίσθητον, 
επανέλαβε/ ή ωραία κυρία, 
άλλ’ ευτυχώς ή οικία μου 
δεν είναι μακράν. Βάλε τον 
μικρόν είς τό έλκυθρόν μου 
Ίβάν καί άναχωροϋμεν α

μέσως.
Μετά τινχς στιγμάς δ 

Πέτρος εΰρίσκετο είς τήν 
οικίαν τής Μαρίας Θεοδω- 
ρόβνχς, ή όποια άφοΰ τόν 

περιεποιήθη ώς άλλη μήτηρ μέχρις ού συνήλθε, τόν ήρώτησε τήν ιστορίαν του.

— Καί λέγεις δτι πηγαίνεις νά πωλήσης τήν δαντέλαν είς τόν Ίβάνοβιτς; 
Δός μοι την νά τήν ϊδω.

Ό Πέτρος έξήγαγε τήν δαντέλαν έκ τοϋ θυλακίου του καί έδωκεν αυτήν 
είς τήν κυρίαν.

— Πόσον ωραία είναι, ειπεν ή Μαρία, καί τήν κάμνει ή μήτηρ σου ;
— Όχι κυρία, τήν πλέκει ή Κκτινίτσα, ή άδελφή μου. Ήτο καλλι έρκ 

άκόμη άλλ’ έτιαλακώθη έκεϊ οπού έπεσα.
— Καί πόσον θά σάς δώση δ Ίβάνοβιτς δι’ αυτήν :
— "Οσον τόν βαστά ή ψυχή του κυρία- έχομεν πολλάς άναγκας κχί θά 

δεχθώ δτι καί άν μοϋ δώση.
— Έάν έζήτουν νά τήν άγοράσω έγώ Οά μοί τήν έδιδες ;
— Πολύ ευχαρίστως κυρία.
— Σοΐ προσφέρω εκατόν ρούβλια· φθάνουν ;
— Εκατόν ρούβλια I ειπεν δ Πέτρος έκπληκτος.
— Μάλιστα, τόσον θά τήν ήγόραζον άπό τά μαγχζειά- έπειτα σοί ΰφείλω 

καί κάτι τι άγαπητέμου φίλε- άλλα πώς είσαι τώρα ; Μήπως υποφέρεις άκόμη ;
— Νά ύποφέρω ; Ώ I είμαι πολύ ευχαριστημένος κυρία διότι εΰρέθην εμπρός 

είς τό ελκυθρον σας και θεωρώ ευτύχημα δτι ή άμαξά σας μέ άνέτρεψεν. Μέ άρ
χει δη θά φέρω χρήματα είς τήν πτωχήν μητέρα μου καί τήν καλήν αδελφήν 
μου, άδιάφορον άν μέ τά χρήματα ταΰτα είναι πληρωμένου τό αίμά μου !

Καί δ Πέτρος λαβών τά χρήματα άπεχαιρέτησε τήν καλήν κυρίαν ή όποια 
τόν παρεκάλεσε νά φερη πάντοτε είς αυτήν τήν δαντέλαν τής άδελφής του διά 
νά τήν άγοράζή, έφώναξε τοΰ Ράσκ καί διηυθύνθη είς τήν πτωχήν οικίαν του 
ψιθυρίζων :

— Ώ ! μητέρα καί άδελφούλα μου, ιδού οτι μέ ήξίωσεν ή τύχη νά σας φανώ 
καΐ έγώ μίαν φοράν χρήσιμος !

(Έκ τοϋ Ρωτσιχοϋ) Β.

'ΣΤΟ ΛΕΙΒΑΔΙ
Εμπρός εμπρός τρεχάτε παιδιά ς' την έζοχή 
Σ’ τό πράσινο ,1ει6άδι -ον τρέγει τό ρυάκι, 
Έκεϊ χαρά θά βρήτε ζωή κι" αναψυχή, 
Έκεϊ ποΰ τραγουδάει ς’ τή φράχτη τ' άηδονάκι, 
Έκεϊ ποΰ τό άγέρι φυσά ρέσ' ς ’ τά κ.Ιαδοά,
Εκεϊ ποΰ τό .Ιον.Ιοΰδι σκορπάει ρυρωδιά.

Έρά'ρός, παιδιά πετατε (■' τήν έζοχή γοργά, 
Λ’ά ΐδήτε τό κοπάδι απ' έζω άπό τή στάνη, 
Νά ΐδήτε πώς κτυπάει τό σήραντρο γ.Ινκά, 
Ν' άκοϋστε τή φ.Ιογέρα τοϋ γέρου τοϋ τσοπάνη. 
Σ' τό πράσινο Λειβάδι, ς'τήν ώρορφη έζοχή 
Έκεϊ ζαναγεννιέται ς’ τά στήθη ή νΑιχ»/.
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ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΑΚΚΟΥΑΙ ΜΟΥ
(Συνίχιια )

— ΓΙοΐος είσαι σύ ποΰ έτόλμισες νά έλ- 
θης εδώ κάτω ζαϊ νά μοΰ ταράξης την η
συχίαν μου ;

— Σατανά καί αρχηγέ τοΰ αδου, μέ 
γνωρίζεις πιστεύω πολύ ζαλά. Πρόβαλε 
ολίγο νά σέ ίδώ γιά νά σοΰ πώ τί θέλω.

Ό Σατανάς μόλις ήζουσε τά λόγια τοΰ 
στρατιώτου, έπείσθη οτι πραγματιχώς ήτο 
αυτός, άλλα διά νά βεβαιωθή περισσότε
ρον δέν έλειψε νά ζυττάξη άπό την κλει
δαρότρυπα. Και τ· είδε :

Είδε τον στρατιώτην νά κράτη εις τό 
ένα χέρι τό θαυματουργό σαζοΰλί του ζαΐ 
νά στηρίζηται είς τήν βακτηρίαν του μέ 
τό άλλο.

— Λοιπόν,γέρω-Σατανά, συγκατανεύεις 
νά μοΰ άνοιξης νά όμιλήσωμε ;

— θά σοϋ άνοιγα μέ ίλη μου τήν καρ
διά, καλέ μου στρατιώτα, αν δέν ήςευρα 
τί δύναμιν έχει εκείνο τό σακοΰλι ποΰ κρα
τείς. ’Αλλά, λέγε μου σέ παρακαλώ, τί 
θέλεις, τί ζητείς και κατέβης έδώ είς τά 
βάθη τοΰ αδου ;

— Νά σοΰ πώ τήν άλήθεια γέρω-Σα
τανά, έβαρέθηκα πειά τήν ζωή μου- έχω 
κάνει πολλάς αμαρτίας είς τόν κόσμον καί 

τταλαμβάνω πολύ ζαλά οτι θά έλθη μιά 
έρα ποΰ θά πέσω είς τά χέρία σου. 

θα λοιπόν νά έπισκεφθώ τά τάρταρα 
.δου, να ίδώ τί είδους τιμωρίας έπι- 
τε είς τούς ανθρώπους τούς άμαρ- 

>υς. Ήλθα άποφασισμένος πλέον νά 
ώ "ς τή φωτιά καί νά βράσω ’ς τά 
« καζάνχα σας !
- Γέρω-στρατιώτά μου, άφησέ μας 
χαυ; ί τή δουλειά μας, μή νομίζης 

θά πιστεύσωμεν τά λόγ’α σου.

Καί ταΰτα λέγων ό γέρω-Σττανάς προ- 
σέόλεπε μετά μίσους καί φόβου τό φοβερόν 
σακκοΰλι.

— Λοιπόν, γέρω-Σατανά, δέν συγκα- 
τατίθεσαι:
- Όχι.
— Καλά, θα όρζισθώ λοιπόν καί έγώ 

άν συλλάβω κανένα άπό σάς και ιδίως ε
σένα τόν άρχιμάστορη, νά σέ άφήσω ζρεμ- 
μασμένον μέσα ’ς τό σακκοΰλι μου είς τό 
ύψηλότερον μέρος τοΰ τόπου μου χωρίς 
νερό καί χωρίς ψωμί, έως δτου νά πεθά- 
νης. Ή μόνη τροφή σου θά ήναι, ίσον 
ζής, δύο μυρμηγκάκια τήν ημέραν καί δύο 
σταλαγματιαίς νερό, θά σέ βασανίσω όσω 
ήμπορέσω. Λοιπόν, διά τελευταίαν φοράν 
άπάντησέ μου : θά μοΰ άνοιξης ; Ναι ή 
δχΐλ. -

Οι άλλοι δαίμονες, ποΰ ειχον μα- 
ζευθή εκεί μέσα, ύστερα άπό ίσα ήκουσαν 
ήρχισαν νά φοβώνται καί νά φωνάζουν, 
παρακινοΰντες τόν γέρω-Σατανά νά άνοιξη 
είς τόν στρατιώτην καί μάλιστα νά τόν 
περιποιηθή καί νά τοΰ κάμη καί τραπέζι 
όσω ήμπορεί καλλίτερον καί μεγαλοπρε- 
πέστερον. "Ενας μάλιστα άπ’αύτούς είπε 
είς τόν αρχηγόν του :

— Συλλογήσου, άρχηγέ, οτι κάθε ώρα 
και στιγμή είναι ανάγκη νά βγαίνωμε έξω 
διά νά πειράζωμε τόν κόσμο καί νά φέ- 
ρωμεν έδώ τάς ψυχ'τ τών άμαρτωλών. 
Λοιπόν άμα τά χαλάσης μΐ τόν στρατιώ
την τί θά γείνωμεν : ’Εμένα άμα έλθη ή 
σειρά μου, τό δηλώνω καθαρά κ<χί ξάστερα 
ότι δέν έννοώ νά τό κουνήσω άπ’ έδώ γιατί 
δέν έχω ίρεξι νά περάσω τό υπόλοιπον τής 
ζωής μου μέσ.χ ’ς τό σακκοΰλι του.

— Σύμφωνοι! σύμφωνοι! έφώνιιξαν οί 

άλλοι δαίμονες. Πρέπει νά τοΰ άνοίξωμε' 
ένα μικρό μάλιστα οαιμονάκι ποΰ όλο κα
ρύδια έσπαζε καί έτρωγε, καί έπαιζε μέ 
τήν ουρά του έτρεξε νά τοΰ άνοιξη, άλλ’ ό 
γέρω-Σατανάς τό άντελήφθη καί τό άρ
παξε άπό τό αύτάκι του, αλλά τόσο δυνα
τά, ώστε τό μικρό διαβολάκι έβαλε φω- 
ναίς διαβολικαίς I

— Κάτσε σύ ’ς τ’αύγά σου, παληόπαιδο 
καί μην άναζατέβαισε ’ς τής δουλειαίς τών 
μεγαλειτέρων.

Κατά τό διάστημα τοΰτο,κατά τό όποιον 
οί δαίμονες κλεισμένοι μέσα είς τόν άδην 
έσκέπτοντο καί έπρόκειτο ν’ άποφασϊσουν 
άν πρέπη νά άνοίξουν ή όχι, ό γέρω- 
στρατιώτης έξω άπό τήν πόρτα ήνοίγε 
καλά, καλά.τό σακκοΰλι του. Τί έσζέπτετο 
νά κάμη κανείς δεν ήξευρε, άλλά κατά 
πάσαν πιθανότητα τό ίκαμνε διά νά τούς 
φοβερίση. ’Εκεί ό στρατιώτης έπερίμενζν 
άνυπομόνως τήν άπάντησιν τοΰ άρχηγοΰ, 
ή όποια δέν έβράδυνε νά έλθη, διότι μετ’ 
ολίγον ήκούσθη ένα κράκ και άμέσως ένα 
μικρό έγγονάκι τοΰ γέρω-Σατανά, ποΰ 
δέν είχε συνείδησιν τοΰ κινδύνου τόν όποιον 
διέτρεχεν, έβγήκεν άπό μια πορτίτσα καί 
τρέχει είς τόν στρατιώτην.

— Γέρω-στρατιώτα, τοΰ λέγει, ο πα- 
πούλης μου ό Σατανάς μ’ έστειλε νά μοΰ 
είπής καθαρά τί θέλεις νά κάνης μέσα εις 
τόν ^δην καί άν συγζατατίθεσαι νά σοΰ 
κάνωμε τραπέζι καί νά σέ φιλοξενήσωμε

ΣΟΦΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΑΙ
άγαθοεργίας τάς

πά

Μή λησμονής τάς 
όποιας σοί έζαμον.

/ ·'' — Μάνθανε όσον είσαι νέος, 
ζ — Υπάκουε είς τούς νόμους τής

τριδος σου.-"
— Επιδίωκε τήν συναναστροφήν 

ενάρετων ανθρώπων.
— Όμίλει περί θεού μετά σεβασμού.
— Μή λέγης ποτέ κακόν διά τούς άλ

των

λους. , ' χ
— Μή έμπαίζης ούδένα δια τά σωμα

τικά αύτον ελαττώματα..
— Προσπάθησον ν' άποζτήσης μεγά

λη ν ΰπόληύιν.
— Ό καλλίτερος άρτος είναι εκείνος 

όσφ ’μποροΰμε, άλλά όλα αυτά μέ μιά 
συμφωνία, νά μήν πάρης τό σακκοΰλι σου 
μ«ζή·

— Είπέ είς τόν παπούλη σου, είπεν ό 
στρατιώτης, οτι ό μόνος μου σκοπός είναι 
νά έπισκεφθώ τόν άδην, άλλά οσφ γιά νά 
άφήσω τό σακκοΰλι μου άπό κοντά μου 
αυτή ή χάρις δέν θά τοΰ γίνη ποτέ. Έχω 
δέ τήν άπόφασιν νά έκτελέσω ό,τι σάς 
είπα προτήτερα άν δέν μοΰ άνοίξετε μέ 
τό καλό- θά πιάσω δηλ. τήν πόρτα που 
φεύγεται άπό ’δώ καί δέν θά τολμήση 
κάνεις νά κουνηθή άπό μέσα. Δέν έ
χω πλέον τίποτε άλλο νά προσθέσω, πή
γαινε νά τοΰ είπής ό,τι ήκουσες καί πρόσ- 
θεσε ακόμη ότι τοΰ άφήνω 10 λεπτών διό - 
ρίαν. "Αν μετά 10 λεπτά δέν άνοιχθώσιν 
αί πύλαι τοΰ αδου —καί έξήγαγε τό ώρο- 
λόγιόν του —νά ξεύρετε ζαλά οτι θα έκ
τελέσω τήν άπειλήν μου.

Τό διαβολάκι ήκουσε μετά προσοχής 
ζαλά, ζαλά ό,τι τοΰ είπεν, έσήκωσε το 
χεράκι του, τό έφερεν είς τόν πίλον του 
καί άφοΰ στρατιωτικώς έχαιρέτησε τόν 
στρατιώτην, έκαμε μεταβολήν καί έφυγε 
’ς τα τεσσαρα

Ό στρατιώτης έκύτταξε τό ώρολόγιόν 
του, είχον περάσει 8 λεπτά, δέν ΰπελεί- 
ποντο ή δύο λεπτά ακόμη.

Έκ τοΰ Γαλλιχοΰ) (ακολουθεί)
Γ. Εύίύβουλος.

τόν όποιον απολαμβάνει κανείς δια τής 
εργασίας του.

— Ή παιδεία είναι ό διαρκέστερος θη
σαυρός.

— Προτιμώτερον νά ήσαι άλαλος παρα 
άμαθής.

— Μή γείνης αίτιος νά έρυθριασωσιν 
οί γονείς σου.

— Τά βιβλία σου έστωσαν οί καλλί
τεροι σου φίλοι.

— Καί όταν φθάσης εις τό έκατοστον 
έτος τής ήλικίας σου φρόντιζε πάλιν νά 
μανθάνης.

— Όμίλει μετά γλυκύτητος καί είς 
τόν πτωχόν ακόμη.



TO ΝΑΥΤΟΠΟΥΛΟ

CD I.QB

Φεύγει τό καρύδι, πάει ’ς τό καλό
Με άγέρι πρίμο κ' ίίσυχο γυαλό

Σάν πουλί πετάει
Κι’ο μικρός d ναύτης πού 'ς τήν ξενητειά
Τόν τραδα τό κύμα . . . «Θάλασσα πλατεία» 

Γλυκοτραγουδάει.

Φεύγει τδ καράδι σάν γοργό πουλί 
Καί τό κάθε κύμα ποΰ γλυκά φιλεϊ

Τά πλευρά καί σπάει 
ΙΊέρνει τό τραγούδι τοΰ τραγουδιστή 
Καί μάζί μ' εκείνο τρέχει νά σδυστή

Καί μαζή του πάει!

Φεύγει τό καράβι, πάει μακρυά . . .
Ή φτωχή μητέρα, έρημα γρηά 

Τό γυαλό κυττάε·.
Κι’ άπό τήν καρδιά της βγαίνει μιά ευχή 
Και θερμή ’στον πλάστη φθάνει προσευχή 

«Μέ καλό νά π·ίη».

Φεύγει τό καράδι όμως τί χαρά
Όταν σ’ τής πατρίδας έλθιι τά νερά

Άπό 'κεϊ πού πάει...
Όταν ή μανούλα πάλι θέ νά ίδή
Τό ξενιτευμένο. τ’ ώμορφο παιδί

Σέ μητέρας πλάι ! κτ««ς κοτο»λ6ηουλο«
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ΕΙΣ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΝ

ΔΙΑΛΟΓΟΣ

Πρόσωπα...

Φ.—Καθμινι Παύλε δέν βαρύνισαζ 
χαί σύ νά έξυπνες πρωί πρωί άπ' τό 
κρεββάτι σου, νά χάνης τόν γλυκύτερο 
σου ΰπνο γιά νά πάς 'ς τό Γυμναστή
ριων ;

Π. —Όχι, καλέ μου Φαίδων, διόλου 
μάλιστα.

Φ.— Καλά,καΐ τί κερδίζεις μέ αύτό; 
ΓΙ. — Κερδίζω,Φαίδων,δ,τι χάνεις σύ. 
Φ. — Δηλαδή ;
II.—Νά, όταν έζυπνώ πρωί, πρωί, 

προτού ακόμη ν 'άνατείλνι δ ήλιος, γνω
ρίζω κόσμον άλλον πού δέν ήμπορεΐς 
έού νά φαντασθής. Βλέπω δροσολου- 
σμένα τά κλαδιά καί τά λουλούδια νά 
σκορπίζουν γύρω τους δειλά τή μυρω
διά τους, σαν νά τήν στέλνουν πρωινή 
ευχαριστία είς τόν πλάστη μας. 'Ακούω 
τά πουλάκια πού ίςύπνησαν, κρυμμένα 
'ς τά κλαδιά τά δροσοστόλιστα, νά κά· 
μνουν τής αυγής τήν προσευχή μέ τή 
γλυκειά φωνή τους, βλέπω μακρυά τήν 
άσημένια θάλασσα νά βάφεται μέ ένα 
χρώμα άλοιώτικο άπ'τής αυγής τ' 
άγέρι ποΰ τήν έξυπνά, θαυμάζω έκεϊ 
ψηλά τόν Παρθενώνα μας, τόν γίρω - 
ασπρομάλλη , ροδοκόκκινων άπό τήν 
πρώτη άκτϊνα τού ήλιου μας πού μόλις 
θά προβή άπ'τό βουνό τρέχει αμέσο-ί 
καί φιλεΐ μέ σεβασμό τήν άσπρη κο
ρυφή του σάν νά νοιώθη καί αύτός τήν 
τόση ιστορία καί τή δόξα του. 'Εσύ, 
αυτή τήν ώρα τής αυγής τί βλέπεις 
Φαίδων ;

Φ. — Βλέπω . . όνειρα- καί ζεύρεις 
τί γλυκά πού είναι τό πρωί τά όνειρα !

ΓΙ.—Τό ξέρω, γιατί άλλοτε τά έ
βλεπα κ' έγώ- μ' άπ’ όταν είδα πώς δ 
ύπνος τό πρωί μέ ε’καμνε νωθρόν, βαρύν, 
χωρίς διάθεσι, 'προτίμησα ν’άλλ ’” 
τακτική. Μου είπες τί κερδίζω- ά

Φαίδων 9 έτων
Παΰλος 8 »

θυμίσαι τή στιγμή πού έβλεπες τόν 
Άνδριακόπουλο νά νικάει στο σχοινί 
καί τόν Μητρόπουλο ς’ τούς κρίκους είς 
τό Στάδιο, νά τούς χειροκροτή δλος δ 
κόσμος καί νά ύψωθή επάνω ς’ τό κον
τάρι ή σημαία μας νά χαιρετίσει καί 
αυτή τή δόξα τών παιδιών της, θυμά
σαι Φαίδων πόσο τούς έζήλευσες καί ή
θελες νά ήσουν σύ εκείνος πού θ' άξίω- 
νε ή τύχη νά δωξάση τή σημαία μας ;

Φ. — (στενάζων) Αύτό είναι άλή- 
θεια.

ΓΙ. — (εΕ,ακο.Ιουθΰν) Τί Οά κερδίσω 
μ’ έοωτάς. Γειά ένθυμήσου τή συγκίνησι 
ποΰ είχες καί τή θλίψε τήν κρυφή πού 
ένοιωσες 'ς τά στήθε^α σου σάν έβλε· 
πες σημαία ξένη ύψηλά ν' άπλώνη τό 
πανί της 'σ τόν γαλάζιο ούρανό καί 
έναν κόσμον δλο νά χειροκροτή τόν 
νικητή καί νά δωξάζη τήν πατρίδα 
του, γιά ένθυμήσου τί είπες ;

Φ.—Τό ενθυμούμαι καί αύτό. Είπα, 
πώς πρέπει ολοι οί Έλληνόπαιδες νά 
γυμνασθούμε καί μια 'μέρα, πάλι έδώ 
'ς τό Στάδιο τής δόξης, ν’άρπάζη ένας 
Έλλην τή σημαία μας άπό τό χέρι 
άλλου καί νά τήν στήνει άπ’ τόν πρώ
το” ψ7ίλυτερα ί "

Π. — (ευχαριστούμενος) At, λοιπόν 
αύτό γυρεύω νά κερδίσω Φαίδων μου. 
Ζητώ ν ' άξιωθώ κ' έγώ ν ' αρπάζω μιά! 
ήμέρα δοξασμένη τή σημαία μας καί', 
νά τήν στήσω ύψηλά ς’ τή θέσι τη^ 
γιατί ψηλά είναι ή θέσις τής σημαίοΗ 
μας καί νά φωνάξω καί έγώ σάν τί 
παληό μας νικητή τόν Άριστίονα «Νε- 
νίχηκα πατρίς μου !»

Φ. — (ενβουοιΰν) Εύγε Παύλε μ<.υ.
Π.—Άν έσηκώνεσο καί σύ καί όλοι 

·' ‘Ελληνόπαιδες πρωί πρωί κ’ έπή- 
ναν γοργοί 'ς τό Γυμναστήριων, ιάντί 

νά βλέπουν πλάνα όνειρα έπάνω ς' τό 
κρεββάτι, θά έβλέπανε μιά 'μέρα έ'να 
όνειρό μεγά.Ιο, αγιασμένο, ένα όνειρο 
πού κρύβει ή καρδιά μας μέσ'ς’τά 
στήθεια μας, νά γίνεται αλήθεια.

Φ.—(Συγκεκινημίεος) Φθάνει Παϋ· 
λέ μου- πάμε.

Π. — (ώς μηίτνοιόν) Πού ;

Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ
(Αιήγημα Jia μικρά παιόίαΐ.

— Δέν γίνονται έτσι οΐ ναύαρχοι Λεωνίδα 
you, έλεγεν ό κύριος Θαλασσινός, πλοίαρχος, 
είς τόν μικρόν υΐύντου ό όποιος έζήτει νά τοϋ 
άγοράση στολήν, σπαθί καΐ τρικαντό. Διά νά 
γείνης ναύαρχος, πρέπει νά μάθης γράμματα, 
νά δώσης έξετάσεις είς τήν σχολήν τών δοκί
μων καί άπό τό σχολεϊον ϋστεο 
αξιωματικός.

— Καλέ τι λέτε, απάντα ό Λ 
είναι τό εύκολώτερον πράγμα· 
δ,τι σου είπα, καί θά ίδν 
γίνωμαι.

Ό κύριος Θαλασσΐ' 
στάση τόν υιόν του άπεφάσισε νά τοϋ άγορά< 
και τό τρικαντό. Τόν έπΰρε λοιπόν άπό τό ; 
ύπάγουν είς τά έμπορικά.

Δέν είχον κάμιι όλίγα βήματα και ό ν 
πρός τόν υιόν του.

— Κύτταξε έκεϊ, Λεωνίδα μου, έμπρό( 
κύτταξε ένα... συνάδελφόν σου ποϋ χορεύει

— Ό Λεωνίδας έστρεψε μέ πολλήν π 
Δεμένος με μίαν άλυσσίδα άπό τήν μέί 

μέ σπαθί καί τρικαντό,έχόρευεν έπάνω είς ε 
ένώ τά παιδιά της συνοικίας γύροι του έ.’ 
βάρος του.

Ό Λεωνίδας έκοκκίνησεν- έκατάλαβεν 
κάνεις σπαθί καί τρικαντό διά νά γείνη 
νά μάθη γράμματα διά νά τά φορέση δπο 

—Μήν πάμε πατέρα είς τά έμπορικά 
— Διατί ;
— Διά νά μοϋ άγοράσης βιβλία νσ 

δώση μιά ήμέρα ή πατρίς μας μόνη τί 
ά[ χου.

— Εύγε, Λεωνίδα μου, εύγε !

Φ.—’Σ τό γυμναστήριων- έκεϊ μαζή 
σου Παύλε θά γυμνάζωμαι καί άν ση- 
μάνγ, ήμέρα πού ή πατρίδα μας γλυκά 
μέ στεφανώση, τό στεφάνι μου εις σέ 
θά τό χαρίσω όπου μ’ έκαμες νά νοιώσω 
άλλον κόσμο μίσ' 'ς τά στήθεια μου.

Π. — Εύγε χρυσέ μου Φαίδων, πάμε.
( ’Απέρχονται) Νϊκος

ν θά έξέλθης

'ας; Αύτό 
ασέ you 

δ.'
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Ε' ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
+$*

"Εκθισις Ιδίων
Βλέπετε την εικόνα τοϋ Άριστίονος, 

δ όποιος έλθών έκ Μαραθώνος ανήγγειλε 
πρώτες τό αποτέλεσμα μάχη; τινός έν 
Αθήναις ;

Λοιπόν διά τήν σύντομον περιγρα
φήν τής μάχης ταύτης, τήν αναγγε
λίαν τοϋ αποτελέσματος καί τά μετά 
τήν άναγγελίαν συμβάντα, προκηρύσ
σει τό « Ιίαιίικόν φύλλον» διαγωνισμόν.

Τό θέμα δημοσιευόμενο·/ δέν πρέπει 
νά καταλαβη χώρον περισσότερον τής 
μιας ή τό πολύ μιάς καί ήμισείας σε
λίδες τοϋ φύλλου.

Εί; τόν βροβευΟησόμενον δοθήσονται 
ό.ς δώρον δύω μεγαλαι φωτογραφικά! 
ε'κόνες τών A Α. Μ Μ. τοϋ Βα«·ι· 
λέως καί τής Βασιλίσσης. Δύω σχετι- 
κώς καλλίτεροι εκθέσεις μετά τήν βρα- 
βευθησομένην θά έπαινεθώσι.

Τά χειρόγραφα εΐσί δεκτά μέχρι τής 
Ίδης Αύγούστου.

ΙΙαρακαλοϋνται εί γονείς καί διδά
σκαλοι νά βοηθήσωσι τούς μικρούς μευ 
φίλευς αφηγούμενοι είς αύτεύς τά τοϋ 
θέματος.

*8*
II ΛΑΜΠΟΥΣΑ ΦΙΑΛΙ1

Λαμβάνεμεν μίαν μικράν φιάλην 
άπό ύελεν λευκήν τήν όποιαν γεμίζομεν 
κατά τό ήμισυ μέ έλαιον, θέτεμεν έν
τός αυτής μικρόν τεμάχιεν φωσφόρου 
καί έπειτα τήν κλεΐομεν μέ ένα φελόν. 
Κατά τήν νύκτα ή φιάλη αΰτη αρχί
ζει νά λάμπη έν τώ δωματίω αντικα
θιστούσα ουτω τό άλλως επικίνδυνον 
κανδύλιον. Το φώς τής λαμπεύσης φιά
λης δυνάμεθα νά αύζήσωμεν έκπωμα- 
τιζοντες προς στιγμήν αύτήν ίνα είσ- 
έλθη άτμοσφαιρικός άήρ. Ή μικρά αυ
τή λάμπα δύναται νά διατηρήση τήν 
λάμψιντης έπι αρκετούς μήνας Όταν 
παύση, νά δίδη φώς, τότε ρίπτομεν 'ν
το; αυτής νέον τεμάχιον φωσφόρου.

Από σημιρον άρχόμιτοι ιης όημοσιιϋσιως t<Sr · Μιχρων-HiixpZr· χάριν rSr ήμι- 
Sti διγόμιθα ir ιΐ) παροΰιυ; ae.llii αυηργάιας narsai; ζο'κι; 

er r' dneareUiMri trj iuvtiiraei ΰ,τι μικρόντΐρων σννόρυμητων, Λη.Ιονμιν 
μιχροίΐ <ρί.1ονς, tore ύ.-toiotc παραχα.Ιοϊμ 
arexJoror γνωρίζονσιν.

Ετοιμότης πνεύματος
Τό 1589 Φίλιππος ό Β' βασιλεύς τής 

’Ισπανίας άπέστειλε τόν νεαρόν κόμητα 
τής Καστιλλίας είς τήν Ρώμην ·να συγ· 
χαρή τόν Σέξτον Ε’ έπι τή αναγορεύσει 
αύτοΰ είς τό παπικόν αξίωμα Ό Πάπας 
όμως δυσαρεστηθείς διά τήν αποστολήν 
τοιούτου νεαροΰ πρέσβεως ειπεν μετ ' ορ
γής :

— Μήπως ό κύριός σου έστερεϊτο άν- 
δρών καί έπεμψε σέ τόν αγένειου ώς πρέ- 
σβυν ;

— 'Εάν ό κύριός μου έφρονει, άπεκρί- 
θη ό εύγενής 'Ισπανός, ότι ή άξια έγκει
ται εις τά γένεια ήθελε σάς πέμψει τότε 
ένα τράγον καί όχι ένα κύριον ώς έμέ !

Ρα τα·.τ.ί«ι·.
•ο·

Ιίύφυή; άπάντηαις
Μικρός υποδηματοκαθαριστής,ευνοηθείς 

ύπό τής τύχης έν 'Αγγλία, έγένετο βου
λευτής. Μίαν ήμέραν ένφ ώμίλει άπό τοΰ 
βήματος,εις Μυλόρδος τόν διέκοψε λίγων:

— Σ’ενθυμούμαι οτι άλλοτε έκαμνες 
τά υποδήματα τοϋ πατρός μου.

Καί ό πρώην υποδηματοκαθαριστής 
χωρίς ποσώς νά ταραχθή :

— Διαμαρτύρομαι, κύριοι συνάδελφοι, 
λέγει, διότι ούδέποτε υπήρξα πεταλωτής! 

ΠανΛος '.Ι.τοστϋ.Ιου.
·©■ 

'ο πειναλέος &ραψ
Άραψ τις έγκαταλειφθείς ύπό τοϋ κα

ραβανιού, περιεπλανάτο είς τήν έρημον 
έπι τρεϊς ήμέρας, κατά τάς οποίας ούτε 
έφαγεν, ούτε έπιέ τι. Τέλος κατά τήν τε- 
τάρτην '-Λέραν ημιθανής έφθασεν είς εν

φρέαρ, είς τό 'οποίον έπότιζον οϊ οδοιπόρο 
τάς χαμηλούς των.

'Αλλά φεΰ ! καί αύτό ητο ξηρόν.
Αίφνης βλέπει έπι τής άμμου έν σακ- 

κίδιον’ κύπτει, τό λαμβάνει, τό ψηλαφεί, 
καί:

— Δοξασμένος άς ηνε ό Κύριος, ανα
φωνεί πλήρης χαράς, Οά ηνε λεπτοκάρνα 
ή φοίνικες.

Άλλά μετ'ολίγον καταρρίπτων αύτό 
άπ ελπίς :

— Δέν εινε ή άδάμαντες ψυθιρίζει ! 
(Ανατολικός μύθος) Εύμο.ίπος.

'Ο ΰβριαθιις Δερβίσης
Ό ευνοούμενος ενός Σουλτάνου, έρρι- 

ψεν ένα λίθον καθ' ενός πτωχού δερβίσου, 
ό όποιος τοΰ έζήτει ελεημοσύνην. Ό δερ
βίσης δέν είπε τίποτε, άλλά κύψας έλαβε 
τον λίθον, τό δποϊον μεταβάς είς τόν οίκόν 
του έκρυψ-ν έπιμελώς, καραδοκώ·/ τήν ευ
καιρίαν όπως ρίψη πάλιν αύτόν κατά τοΰ 
σκλ.ηροΰ καί αΰθάϊους εκείνου ανθρώπου.

Μετά τινα χρόνον τώ αναγγέλλουν, ότι 
ό ευνοούμενος έπεσε·/ είς δυσμένειαν καί 
βτι διά διαταγής τοϋ Σουλτάνου τον σύρουν 
είς τάς οδούς έφιππον,εκτεθειμένου εις τά 
σκώμαμτα καί τούς έμπαιγμούς τοΰ πλή
θους Είς τήυ εϊδησιν ταύτηυ ό δερβίσης 
τρέχει εύθύς ίνα άυαλάβη τόν λίθον του, 
άλλ? μετά τινα σκέψιν «ψιθύρισε:

— Δέν πρέπει να έκδικήταί τις ποτέ, 
διότι έάν άποφασίσή νά έκδικηθή ισχυρό/ 
είνε παραφροσύνη, έάν ανίσχυρο·/ ει/ε με
γίστη ανανδρία.

Καί έρριψε τόν λίθον είς τό φρέαρ.
(Κατά τό Γαλλικόν)

Γιώρριας Σιροόϊοι;.
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ΩΦΕΛΙΜΟΙ
Περί Ιουνίου σημειώσεις.

,*. Είς τόν 'Ιούνιον έδόθη ύπό τών Ρω
μαίων τό όνομα τοΰτο πρός τιμήν τής 
"Ηρας τήν δποίαν έχάλουν Ίαΰτο. 
Άπειχόνιζον τούτον ώς άνδρα γυμνό- 
ποοα κρατούντα είς χεϊρας δρέπανο, κά
λαθον μέ καρπούς καί ηλιακόν ώρολό- 
γιον.
Τό ήλιακόν ώρολόγιον έζωγράφιζον 0ti 
νά δείξουν τήν μεταβολήν τοΰ καιρού.
Ί1 συνήθεια αυτή τής άπεικονίσεως τών 
μηνών ήτο καθιερωμένη παρ' άρχαίοις. 

,·, Ούτως τόν 'Ιανουάριον ε’ιχόνιζον ώς 
ύπατον ρίπτοντα σποράν είς Βωμόν. 
Τόν Φεβρουάριο»·, είς σχήμα γυναιχός 
χρατούσης υδρίαν, έπειδή είναι μήν 
βροχερός.
Τόν .Viipnor, ώς νέον κρατούντα χλόην 
καί άγγεϊον γάλακτος ώς σημεία άνοί- 
ξεως. καί
Τόν ΆπρΙ.Ιιον, ώς νεανίαν χορεύοντα. 

Σημειώσεις περί άγώνων παρ’ άρχαίοις.
(”Ιδε καί προηγούμενον φύλλον)

Οί άγωνιστα: άμέσως έτάσσοντο ύπό τοΰ 
Άλυτάρχου κατά γραμμήν καί κατά τε
τράδας διά κλήρου.
‘Ο Αλυτάρχης ήτο άρχων τών άλυτών, 

ήτοι τών έπιτετραμμένων τήν τήρησιν 
τής εύκοσμίας ραβδούχων, δέν ήτο δέ 
τό αξίωμα ίσον πρός τδ τοΰ Ελλανοδί
κου, όπερ τιμιώτερον έθεωρεΐτο. 
Βραδίτερον όμως μετά τήν κατάλυσιν 
τών έν Ηλεία 'Ολυμπίων, είς τούς έν 
Άντιοχεία άνασυσταθέντας άγώνας δ 
’Αλυτάρχης ήτο άνώτατος επόπτης τής 
εορτής.
Κατά τούς ίστορήσαντας τά τών έν 
Άντιοχεία άγώνων , δ 'Αλυτάρχης 
προσεκυνείτο, ώς αυτός δ Ζεύς, εφόρει 
δέ στολήν διάχρυσον λευκήν καί στέ
φανον άπό λυχνίτας καί άλλους πολυτί
μους λίθους και έκράτει ράβδον έβενίνην. 
Τόσον δέ μέγα ήτο τό αξίωμα τοΰ 'Α- 
λυτάοχου, ώστε καί δ αΰτοκράτωρ Διο- 
κλητιανός έλθών είς Άγτιοχείαν περί· 
εβλήθη τ'ο ένδυμα αυτού και άλυτάρ- 
ή.η«ν.
'Ομοίως έκραξε καί δ Μαξιμιανός δ 
Έρχούλιος, παρητήθησχν δ’ άμφότεροι 
τής Βασιλείας Οεωρήσαντες ύπέρτερον 
τό άλυταρχεϊν ή τό βασιλεύειν, κατά 
τόν ιστορικόν Μαλάλκν.

,*. Μετά τούτο δ κήρυξ ίξεφώνει τά ονό
ματα τών άγωνιστών ώς καί τα τής πα- 
τρίδος καί προσέθετεν. α'Εάν τις έχη νά

ΓΝΩΣΕΙΣ
προσάψη μομφήν τινα εις τούς άθλητάς 
τούτους ώς εις δεσμωτήρων άπαχθέντας 
ή διάγοντας βίον κακόν ας εΐπη».

»*. ’Εάν δέν υπήρχε χαμμία ενστασις οί ά
θληταί >ξώρμων πρός τό τέρμα.
Τοΰ νιχητοϋ τό όνομα ώς χαί τήν πα
τρίδα άνεκήρυσσεν δ κήρυξ, όστιι ύπό 
τά παταγώδη χειροκροτήματα καί τάς 
παραφόρους επευφημίας καί τήν μολπήν 
τοΰ υπέρ τοΰ νικητοΰ ύμνου, εδιδεν είς 
αυτόν χαί χλάδον φοίνιχος.
'Εν τω μεταξύ τούτω χατήρχοντο εις 
τό Σταδιον οί συγγενείς οί φίλοι, οί δι
δάσκαλοι καί οί συμπολΐται τοΰ Όλυμ- 
πιονίχου καί άνύψουν αυτόν έπί τών ώ
μων ένώπιον τών θεατών, οϊτινες τόν 
έρράντιζον μέ άνθη χαί στεφάνους. 
Εις τόν δρόμον ήλαττωμένον χατά τό 
δέχατον διηγωνίζοντο καί νεάνιδες με
ταξύ των.
Μετά τόν δρόμον έγίνετο τό αλμα. Τό 
πήδημα έγίνετο ύπό τούς ήχους τοΰ αυ
λού. Έπήδων δέ περισσότερον τών 50 
ποδών.
Τό άλμα έπηχολούθει · δίσκος, τόν δ- 
ποίον έρριπτον άπό ύψωμά τι (τήν βαλ
βίδα) διά νά φαίνεται ή θχυμασία μυϊκή 
δύναμις, ή πλαστική συμμετρία καί ή 
εΰρυθμία τών μελών τοΰ σώματος τοΰ 
άγωνιστοΰ.
Μετά τόν δίσκον ήρχετο ή πάλη, τήν 
δποίαν έδιδάσχοντο οί αρχαίοι είς δη
μόσια σχολεία τής Παλαίστρας.

,*. Είς τήν πάλην δ νικητής τρις έπρεπε 
νά καταβάλη τόν άντίπαλον.

.*. Τήν -πάλην ήκολούθει ή πυγμή, ήτις 
δ'·ως ητο ή μάλλον έπικίνδυνος. 
Είς τόν άγώνα τούτον ή χρίσις ήτο δύ
σκολος, διότι ήτο άνάγκη δ ετερος τών 
πυγμάχων νά δμολογήση τήν ήττάν του. 
'Αλλά τεύτο σπανίως έγίνετο διότι έφ' 
όσον ό πυγμάχος είχε τήν έλαχίστην 
δύναμιν δέν άπεθχρύνετο.
Λέγεται ότι πυγμάχος τις αισθανθείς 

τούς όδόντας του συντριβέντας ύπό δει
νού κτυπήματος κατέπιεν αΰτούι. Ό δέ 
άντίπαλος ίδιον τό άτελεσφόρητον τής 
προσβολής άπεθαρρύνθη καί ώμολόγησεν 
ότι ήττήθη.
ΙΙολλοί τών πυγμάχων έξήοχοντο τής 
κονίστρας παραμορφωμένοι καί αγνώρι
στοι.
'Ενίοτε μάλιστα άπήνοντο ημιθανείς Ό 
φόνος τοΰ αντιπάλου έστέρει τόι νικητήν 
τοΰ στεφάνου.

ΠΝΕΥΜΑ

rf μικρά Ευγενία έρωτα τόν μπαμπά της:
— Μπαμπά, όταν δμιλοΰν, δύω Γάλλοι 

πώς καταλαβαίνη δ ένας τί λέγει δ άλλος ;
— Νά, όπως σύ παιδί μου καταλαβαίνεις 

τί λέγω έγώ.
Καί ή μικρά Ευγενία :
— Μα έσύ μπαμπά μου είσαι "Ελλην! 

'Εστάλη ύπό «/7ετε<»·οΰ».
* «

*
Γίνεται λόγος περί ξένων γλωσσών καί ή 

μαμά έρωτά τόν μικρόν Κίμωνα :
— 'Εσένα ποιά γλώσσα σοΰ άρέσει καλ

λίτερα, παιδί μου ;
Καί δ μικρός Κίμων :
— Ή γλώσσα άπό τό άρνάχι, μαμά. 

’Εστάλη ύπό «Δικαίου ΆριστοΙΛον· ■ 
<♦*·

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Αίνιγμα 26
Τά δύω πρώτα, γράμματα 
Ρήμα τό δεύτερόν μου 
Καί κράτους τήν πρωτεύουσαν 
Κάμνει τό σύνολόν μου.

•ΆπόΛίωτ»
Αίνιγμα 27 

Είμ' άμορφον κι’ άόρατον 
Έπί τής γής πλήν άρχω 
Πάν ζώον καταστρέφεται 
Στιγμήν άν δέν ύπάρχω.

• '/’aiafo
Αίνιγμα 28 

Έκ μητρός κ' έγώ γεννώμαι 
Καί δ ήλιος μέ τρέφει 
Άλλ' ή μήτηρ μου καί πάλιν 
Ή σκληρά μέ καταστρέφει.

·/. Σκαρ.ίαεό.του.ίος»

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ
Παρακαλοΰνται οί καθυστεροΰντες έτι τήν 

συνδρομήν των ν’ άποστείλωσιν αυτήν. Πα
ρήλθε πλέον μία έξαμηνία.

— "Ολοι οί μικροί μου φίλοι ooot θά ά- 
ριατεύσουν είς τάς εξετάσεις των παρακα
λοΰνται νά μοί τό αναγγείλουν, διότι ή 
διεύθυνσις σκοπεί νά δημοσιεύση τά ονόματα 
των καί νά προσφέρη διάφορα δώρα είς όσους 
εξ αυτών ήθελεν εύνοήσει δ κλήρος.

— Τάς έξε-άσεις τών έν Άθήναις καί έν 
Πειραιεί ιδιωτικών χαί δηαοσίων σχολείων 
θέλει παρακολουθήσει αυτοπροσώπως κα'. 
διά συνεργατών της ή Διεύθυ.σις, τάς έκ

ΜΙΚΡΩΝ
Είς τόν μικρόν Τοτόν έχάρισαν τήν ημέ

ραν τών γεννεθλίων του έν ώρολόγιον- αλλ' 
ό Τοτός διά νά δείξη ότι έχει χρήματα, 
λέγει ότι τό ήγόρασε :

— Καί πόσον τό ήγόρασες Τοτό τόν 
έρωτα κάποιος.

— Μά δέν ήξεύρω, παύμένε, γιατί τήν 
ώρα ποΰ τό έπήρα δέν ήτον έκεί * ρωλο- 
γας !

'Εστάλη ύπό «Άσ.τίόος τοΰ ΆχεΙ-Ιεως».
* *• ·

— Μαμά, έρωτα δ μικρός Κωστάχης, που 
είναι τό στομάχι μου ;

— Καί διχτί μέ έρωτας, παιδί μου ;
— Σέ έρωτώ, μαμά μου, γιατί μέ πονεϊ! 

’Εστάλη ύπό iKlac·'//.πείρου·.
<

Α'ίνγμα 29
ΆπλοΟς ποιμήν κατήντησα
Κριτής Θεών νά γείνω,
Κριτής άνθέων γίνομαι
Τό ήμισυ άν μείνω.

*Ε!.!μο·ΙποΓ.ι> 

Γρίφος 30
Μ" Ν
— και — πολλάν ο'ικώ-]- προς ,,,,,, 
Ν Μ<>

• 'Λσπίς τοΰ Άχι.Ι.Ιίωι:»

Λύσεις τών έν τώ Ε' φύλλψ 
όημοσιευθεισών ασκήσεων πνεύματος 
24) Ό "Ηλιος. —22) Τροία-Ροιά.-?3) 

Άλέκτωρ-Έκτωρ.— 24) Στέρνον-Στενόν. 
-25) Νύξ-Ξύν.

τούτων δέ έντυπώσεις της θέλει εκφέρει είς 
τό προσεχές φύλλον.

— Εις τούς έγγοάφοντας δύο συνδρομη
τές καί καταβάλλοντας άμέσως τό άντΐτιμον 
τής συνδρομής των ή διεύθυνσις δωυείται 
μεγάλην ε'κόνα του 'Αθανασίου Διάκου άν- 
τίτυπον τοΐ άγάλματος τό οποίον κατε.- 
σχεύασεν δ χαλλιτέ/ν-.ν · άνης.

— Άπό τοΰ έπ«· ’ν
τήν αποστολή 
σπεύσουν ν' «·.

— Οΰδείτ
μητής άνε



ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΦΥΛΑΟΝ

Ριψατε ολοι μικροί μου φίλοι Ε» βλέμμα 
εις το κύριον άρθρου μου και άν αγαπάτε 
τό «Παιδικόν οας ψύλλον»,αν θέλετε πράγ- 
ματι νά τά ΐδήτε έκδιδόμενον δίς τοΰ μη
νάς, ενεργήσατε υπέρ έγγραφης νέων φί
λων νέων συνδρομητών.

Μέ ποίχς λέξεις νά απαντήσω εις τάς 
ωραίας σας έπιστολάς χαριτωμένα άδελφά- 
κια '?"ι5·ιπέ^ ιίεΰ, Άϋοσσινΐ πο.ίτμιστά, 
' 11.11ου άκτίς καί Ρας Ναχόνεν; Ή ευχαρί
στησές μου είναι αδύνατον νά έκφρασθή διά 
λέξεων. Δεγθήτε τά θερμά φιλήματα μου.

»Νά μήν φχγω, νά μήν κοιμηθώ, νά 
μείνω διψασμένος είναι δυνατόν, αλλά νά 
μή άναγνώσω δΐς τής ημέρας τδ αγαπητόν 
μου "Παιδικόν» μοΰ είναι αδύνατον», μοί 
γράφει δ χαριτωμένος νέος φίλος μου .Υαυ- 
σίί/ooc. Γλυκέ μου φίλε δέχθητι τά θερμά- 
μου φιλήματα διά τδν ενθουσιασμόν σου κα! 
γράφε μου.

"Λάβε τριάκοντα δραχμάς και γράψε εις 
τδν κατάλογόν σου τά συναποστελλόμενα 
ονόματα δέκα νέων φίλων σου Θα φρον
τίσω καΐ δι’ άλλους διότι είσαι άξιον πόσης 
ύποστηριξεως, μοί γράφει ό φίλτατος Ιω. 
Σταμαειάδης. Καί έγώ σοί στέλλω μετά 
τών δώρων, αγαπητέ, άναριθμήτρυς θω
πείας διά νά τά; αοιράσης μέ τους νέους 
φίλους μου. Σέ ευχαριστώ άπό καρδίχς.

Σέ ένέγροψα κατά τήν επιθυμίαν σου α
γαπητέ Λΐχο Γ. θιοΐόχη αλλ' έκ λάθους 
ταχυδρομικού μοί έπεστράφησχν τά φύλλα 
Γράψε μου διεύθυνσιν άκριβεστέραν.

'Ο Άραπάχος μου, τό χαϊδεμένο μου 
μικρό τι γίνεται; "Εχω καιρόν νά λάβω 
γραμματάχι σου μικρέ μου φίλε.Γράψε μου.

Καλόν τό «πνεύμα μικρών» τό οποίον 
μοι έστειλε; δίκαιε 'Αρισιείδη χαί θχ δη- 
μοσιευθή.

Καΐ τών πέντε ασκήσεων αί λύσεις σας 
όρθχΐ φίλτατοι Άαιήρ, Ωκεανέ, Αθηναϊκέ 
άατι'ιρ, Ιάκωβε, Σίμε χαί Πηνειέ, άλλά τό 
Λ’αύ" ■·' — τό ψευδώνυμον ή ο τό-
π>· ·> φίλε Γρηγορόπουλε;

ιόν σου Κέα— 
σου τό δποϊον 

εμού αϊσθή- 
^αατα.

Καΐ τά άδικά σας «αινίγματα· ωραία φίλ- 
τατοι *Ε.Ι.ίήσποντε καΐ “Ο.έυμπε όπως καΐ 
τδ ίδικόν σου «πνεύμα μικρών» αγαπητέ 
Πετεινέ κα! θά δημοσιευθώσι. Γράφε τέ μου.

Πώς σας φαίνεται δ πλούτος τών εικό
νων μου α”; Καΐ ποΰ νά ΐδήτε ακόμη τ! 
σας ετοιμάζω άγαπηταΐ Μαγενμένη άκρο- 
για.1ΐ<ϊ χαί Πράσινη χ.Ιόη. Θά γείνη φιγου- 
ρινάκ· τό ΙΙεριοδιχόν. φιγουρινάκι.

Σέ κατέταξα υετοξύ τών καλλίτερων φί
λων υου χαριτωμένη θωμαίς Σερβερη καΐ 
σέ εύχαριστώ διά τάς υπέρ έμοΰ ένεργείας 
σου. Γράφε μου διά νά βλέπω ότι μέ εν
θυμείσαι·

Είναι αναρίθμητοι αί συγχαρητήριαι έ- 
πιστολαΐ τάς δποίας έλαβον έως τώρα διά 
τό διήγημα «Μέσα σ' τό σακούλι μου» 
προσφιλής Εσπερία δρόσοι, δεν τάς έδημο- 
σίευσα όμως οΓ έλλειψιν χώρου καΐ διότι 
δέν επιθυμούν νά προκαταλάβω τήν γνώ
μην κανενός. ώστε τό παράπονόν σου αγα
πητή μου δέν είναι δίκαιον.

Διά νά άρχίση ή έκδοσις τοΰ «Παιδικού 
φύλλου» δΐς τού μηνός, είναι ανάγκη νά έγ- 
γραφώσι τριακόσιοι τουλάχιστον συνδρομη- 
τα'· ακόμη δροσερό» μου ΑΛσος τοΰ Ζαπ- 
πείου ίΐ>3τ& έμπρός καί σύ χαί ολοι οί μι
κροί μου φίχοι.

Εις τήν Απριλιάτικη Τριανταφυλλιά, εόε 
Λεωνίδα Α· Θερμοπύλαις, tor Λεοντόθνμον 
Ηρώα τόν Kiirirtar Ρϊζον τήν Μαραμένην 

χλόην, τδν Γέρω τοΰ Μωριά κοΐ όλους τούς 
άλους καλού; φίλους μου οί όποιοι διά τών 
έπιστολών των μοί έξέφρχσχν τά συγχαρη
τήρια των έπί τή τακτική έκδόσει τοϋ φύλ
λου στέλλω θερμά ευχαριστήρια.

Πώς σοϋ φαίνετιι τό «Ναυτόπουλο» Γεν
ναίε Κρητικέ. ; Έπεθύμεις καΐ αύ νά τα- 
ξειδεύης όπως αυτό κ ΐ γυρμένος «πάνω σ' 
τό καράβι νά λές τραγούδι γεια τή γλυκεία 
πατρίδα σου την Κρήτη πού ακόυα ή μοίρα 
δέν τήν αξίωσε νά γείνη Ελλη ΐκή ; γρά
ψε αου.

Οταν μοι στείλης τήν συνδρομήν σου. 
τότε νά πιραπονεθή; έάν όέν λάβη: τό ψύλ
λον φίλτατε Σ ZurriJ

Είς όσα γραμματάκια έλαβον μετά την 
25 απαντήσω είς τό 'επόμενον.


