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Παιδικόν φύλλον ίΐ

Είς τάς έξετάσεις πολλών τών ε’ν Άθήναις δημοτικών σχολείων 
παρέστη ό Διευθυντής τού «Παιδικού φνλλον» είτε ώς μέλος τής 
επιτροπής, είτε κληθείς παρά τών κ κ. διευθυντών καί διδασκάλων.

Μίαν άπεκόμισεν έντύπωσιν έκ τής έν τοΐς δημοτικοις σχολείου; 
γινόμενης διδασκαλίας, οτι τό έσχάτως είσαχθέν σύστημα τής δη 
μοτικής έκπαιδεύσεως ύπό τήν άμεσον έπιτήρησιν τοΰ έπιθεωρητοϋ, 
οέν είναι δυνατόν, έφαρμοζόμενον ώς πρέπει, ή νά φέρη βέλτιστα 
αποτελέσματα.

Τά συγχαρητήρια, τά όποια απευθύνει εντεύθεν Λ Διεύθυνσις τοΰ 
περιοδικού πρός τό διδάξαν προσωπικόν είς τά δημοτικά σχολεία 
Αθηνών, άς μή θεωρηθή παρά τών ήμετέρων αναγνωστών ώς συνή
θης ρεκλάμα, είτε έξ ύποχρεώσεων, είτε έξ υστεροβουλίας γινομένη, 
άλλ’ώς έκφρασις ειλικρινής τής χαράς, ίϊν Λσθάνθη ίδοϋσα τήν έν 
βραχυτάτω χρονικώ διαστήματι έπελθούσαν μεταβολήν είς τό διδα
κτικόν σύστημα τής δημοτικής έκπαιδεύσεως, ή οποία είναι τό θεμέ
λιον τής Λθικής καί πνευματικής διαμορφώσεων τών Έλληνοπαίαων.

Δέν άναλύομεν ένταΰθα τό σύστημα, διότι ούτε χώρον ούτε προο
ρισμόν τοιοΰτον έχομεν άναγράφομεν μόνον έν χαρά τάς έντυπώσεις 
ήμών διά τήν προφανή βελτίωσιν τών τής στοιχειώδους έκπαιδεύ- 
σεως όφειλομένην κατά τάς διαβεβαιώσεις τώνκ- κ. διευθυντών τών 
έν Άθήναις Δημοτικών σχολείων είς τήν έξιδιασμένην ικανότητα, 
τήν άγρυπνον έπιτήρησιν, καί τήν δοκνον δραστηριότητα τού Γενι
κού έπιθεωρητοΰ τών Δημοτικών σχολείων κ. Θ Μιχαλοπούλου ό 
όποιος άπό τού διορισμού του δέν έπαυσεν έργαζόμενος άκαταπο- 
νήτως ύπέρ τής δημοτικής έκπαιδεύσεως. Καί δταν είς τόσω βραχύ 
χρονικόν διάστημα έχομεν αποτελέσματα άξια ειλικρινών συγχαρη - 
τηρίων, άναλογισθήτε τί πρέπει νά έλπίσωμεν έν τώ μέλλοντι

Δέν ύποτιμώμεν βεβαίως τήν αξίαν καί τούς κόπους καί τήν άκα- 
ταπόνητον έργασίαν τών κ κ. διδασκάλων διά τών ανωτέρω, διότι ή 
φιλοπονία καί τό ένδιαφέρον αύτών ύπέρ τής Έλληνίδος νεότητας 
είναι τό πρώτον στοιχεΐον, δνευ τού όποιου ή επιτυχία τού θεσμού 
θά ήτο ανέφικτος, έξ έναντίου, διά. τών ανωτέρω έπιθυμούμεν νά έγ- 
καρδιώσωμεν αύτοΰς είς τό έργον δπερ ανέθεσε πρός αυτούς ή Πα- 
τρίς έμπιστευθεΐσα είς χεΐρας αύτών τάς έλπίδας τού μέλλοντος της 
καί έπί τή έλπίδι ταύτη σφίγγομεν τήν χεϊρα τών κ κ. διδασκάλων 
άναμένοντες παρ' αύτών τήν αύτήν καί έν τώ μέλλοντι φιλοπονίαν 
καί δραστηριότητα έπ' άγαθώ της νεότητας, έπ'άγαθώ της πατρίδας.

ΊΙ ΔιεύΟυ.ιίις.
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σχίσε τόν άδην καί ύπόκωφοι κρότοι ηκού- 
σθησαν 1 Ό Στρατιώτης εύρεθεις αποτό 
μως μετά το άπλετο·» φώς, εις εν φοβερον 
σκότος τά έχασε και ηρχισε νά φωνάζη:

— Κύριε ύπασπιστά, κύριε ύπασπιστα! 
Τί συμβαίνει, τί τρέχει έδώ, εξηγήσατε 
μου σάς παρακαλώ. Και συγχρόνως έθηκε 
τήν χεΐρα είς τόν κόλπο·» του διά ·»' άνα- 
σύργι τό σακκοϋλι του.

— Μή πτοεϊσθε στρατιώτά μου- κά
ποιος κακούργος κατέρχεται είς τόν άδην' 
εννοείτε δέ πολύ καλά, οτι δέν ητο σω
στόν νά ί'δη όλην αύτήν τήν μεγαλ.οπρέ- 
πειαν τήν όποιαν παρεσκευάσαμεν πρός 
τιμήν σας, καί διά τοΰτο πρός στιγμήν τά 
φώτα έσβέαθησαν. Άλλ' ιδού επανέρχεται 
τό πρώην ^καθεστώς ! Καί τώρα πλέον 
εύαρεστηθήτε νά λάβητε θέσιν !

— Ποΰ ;
— Έδώ- καθίσατε έπ' αύτοΰ τοΰ κα

θίσματος καί διά μιας μηχανής Οά κα- 
τέλθωμεν άμέσως.

’() στρατιώτης έκάθισεν έπι πολυτε- 
λεστάτης βελούδινης πολυθρόνας εχων α
ριστερά αύτοΰ τον υπασπιστήν του, δτε κα
ταπακτή τις κάτωθεν τών ποδών των ή- 
νεώχθη καί ήκούσθη κρότος κυλιομένων 
άλϋσσεων ! Ό στρατιώτης κατήρχετο είς 
τό κέντρον τοΰ αδου δπου εύρίσκετο ή αί
θουσα τοΰ θρόνου!

Κατά την κάθοδον, ο στρατιώτης στρα
φείς πρός τόν υπασπιστήν τοϋ τοΰ είπε :

— Καί θ' αργήσωμε πολύ έως ότου νά 
φθάσωμεν :

— Μετά 5 λεπτά θά ήμεθα έκεΐ.
Καί πράγματι δέν είχαν προφθάσει νά 

τελειώσουν τήν συνδιάλεξιν ταύτην, δτε 
κρότοι πυροβόλων ήκούσθησαν,χαί άμέσως 
ήχοι μουσικών παιανιζουσών προσέβαλαν τά 
ώτά του.

— Έφθάσαμεν στρατιώτά μου !
ΊΙγέρΟησαν τότε έχ τών καθισμάτων 

των καί είσήλθον διάμεγαλοπρεποΰςπόλης 
είς οωμάτιον, δπου εΰρίσκοντο καί οί λοι
ποί αρχιδαίμονες ύπασπιστα'. τοΰ άρχι- 
σατανά. Έφόρουν άλλοκότους κόκκινους 
ενδυμασίας πολυτελεστάτας, καί έφερον 
επί τής κεφαλής των κράνη ολόχρυσα.

Ό Στρατιώτης μόλις είσήλθεν είς τήν 
αίθουσαν αύτήν έστάθη έπι τοΰ κατωφλιού, 
έχαιρέτησεν δ·.' ύποκλίσεως έξαγαγών τόν 

πίλον του πάντας τούς παρευρισκομένους 
καί είτα προχωρήσας έδωκε τήν χεϊρα 
πρός ενα έκαστον, ούτινος τό όνομα τοΰ 
καθίστα γνωστόν ό ξεναγός του.

— Δέν δύναμαι η να έκφράσω τάς 
άπειρους μου ευχαριστίας διά τήν μεγα
λοπρεπή ύποδοχήν τής όποιας έτυχον.

— Σας εύχαριστοΰμεν στρατιώτά !
— Άλλ' έπιτρέψατέ μοι, κύριοι, νά 

σάς παρακαλέσω όπως εί δυνατόν γνω
ρίσω μερικά αντικείμενα έν τώ άδη είς 
τήν φυσικήν αυτών κατάστασιν. Ή παρου
σία μου μεταβάλλει τά πάντα ώστε νομίζω 
οτι δέν εύρίσκομαι είς τόν άδην άλλ' εις 
τόν Παράδεισον.

— ΙΊεριμείνατε ολίγον καί θά ίδήτε 
καί αύτά.

Τότε ήνοίχθη μία Ούρα καί πελώριος 
δαίμων σταθείς έν τφ μέσω αυτής είπε !

— Ό Βασιλεύς τοΰ αδου, ό Άρχι- 
σατανάς ! περιμένει τόν στρατιώτην !

Άμέσως ό στρατιώτης ακολουθούμενος 
ύπό τών λοιπών υπασπιστών έπροχώρη- 
σεν πρός τήν θύραν αύτήν καί είσήλθεν 
εις τήν αίθουσαν. Αδύνατον νά περιγραφή 
τις τόν πλούτον καί τήν πολυτέλειαν τόν 
χρυσόν καί τούς άδάμαντας, οϊτινες εύρί- 
σκοντο έκεΐ μέσα. Ή αίθουσα τοΰ θρό
νου ήτο τετραγωνική. Παχύτατος βελού
δινος τάπης έστρωμμένος κατά γής καί έπι 
τών τοίχων τά μεγαλοπρεπέστερα κο
σμήματα μετά διαφόρων αντικειμένων, 
προσέδιδον θαυμασίαν όψιν εις τό δωμά
των. Ακριβώς είς τό μέσον ήτο ό θρόνος 
ολόχρυσος και περιβεβλημένος μέ κβκκι- 
νον βελοΰδον έφ' ού έκάθητο ό Άρχισα- 
τανας. Δύο μικρά δαιμονάκια ήσαν κατά 
γής είς τούς πόδας του έξηπλωμένα, τά 
όποια έπαιζον μέ τής ούρίτσες των καί τά 
οποία καθόλου δέν έταράχθησαν έπι τή 
είσόδφ τοΰ στρατιώτου !

Αί μουσικαί έξηκολούθουν παιανίζουσαι 
καθώς καί τά πυροβόλα έξηκολούθουν 
κροτοΰντα. Ό Άρχισατανάς έκαμε νεύμα 
πρός τόν υπασπιστήν τής υπηρεσίας ό ο
ποίος έξελθών έσφύριξε τρις καί τά πάντα 
έπαυσαν. Τότε ήγέρθη τοΰ θρόνου του καί 
έστάθη μεγαλοπρεπώς απέναντι τοΰ στρα
τιώτου.

Έχ τοϋ Γαλλικού (ακολουθεί)
, Γ. ΕϋΟϋβαυλος.
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Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Έδημοσκύσαμεν εν προηγούμενοι τεύχει. σύντομον περί γραφήν τών επτά 

θαυμάτων τοϋ χόσμου χΰριν τών ήμετέροιν συνδρομητών. Ήδη άρχόμεθη παρα- 
θίτοντες είς έκαστο» φύ.Ι.ίον χαί τήν ε'ιχάνα τώιν μεγσΑονργηράτω»· τούτωτ τής 
ανθρώπινης διάνοιας χαί τέχνης χαί πρώτη»· δημοοιεύομεν σήμερον τήν είχόνα 
τον Φάρου Αλεξάνδρειάς μετά πΑηρ'στερων σημειώσεων,

Ό φάρος 'Αλεξάν
δρειάς έκτίσΟη έπί τής 
νήσου Φάρου άπό τής 
ΚκιΙχς έλαβε καί τό 
όνομα, κατά διαταγήν 
τοΰ Πτολεμαίου τοΰ 
Σωτήρος καί συνετι- 
λίσθη τώ 58? π. X. 
έπί τοΰ υί:ΰ καί διάδο
χου αυτού 1 Ιτολ εμαίου 
τοΰΦιλαδέλφου καί ύπό 
τοΰ άρχιτέκτονος Σω- 
στράτου τοΰ έκ Κνίδςυ.

Ό πύργος έπί τοΰ 
δποίου ΐστατο ΰ φάρος 
είχε κατασκευασΟή έκ 
λευκού λίθου καί είχε 
ύψος 750 ποδών. ’Ε
νικά τοΰ μεγάλου τού
του ύψους τό φώς τοΰ 
φάρου διεκρίνετο έζ ά- 
ποστάσεως 400 στα
δίων ήτοι 40 χιλιομέ
τρων κατά τινα δέ Ά
ραβα έζάποστάσεως 70 
μιλιών! Έπί τής άνω- 
τάτης κορυφής τοϋ φά
ρου υπήρχε καθρέπτης 
έπί τοΰ όποιου άντενα- 
κλώντο τα πλοία πριν 
ακόμη διακρίνη ταΰτα 
τοΰ ανθρώπου ϋ οφθαλ
μός.

Δια τήν κατασκευήν τοΰ φάρου έχρειάσθησαν δώδεκα έτη καί έδαπανήθησαν 
800 τάλλαντα ήτοι 3,930 χιλιάδες φράγκα.

Ό πύργος έπί τοΰ οποίου ήτα ό φάρος έβώζετο μέχρι τοΰ 15ου αίώνος, τον δε 
Ifiov αιώνα κατεστράφη έντελώς. είς τήν θέσιν δε ταύτην μετά τήν καταστρο
φήν δ Σουλτάνος Σιλίμ κατασκεύασε τζαμίον.

7__________ ___ ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΦΥΛΛΟΝ___________ _ _____ Ι_Ι9__

Τ ’ΟΡΦΑΝΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
“Ενα παιδάκι έπροχθές, σα ν κρίνο μαραμένη, 

Είς ενα δρομο σκοτεινό, 
Έκύτταί.ε τόν ουραίο 
Μέ: μάτι δακρυσμένο

Μαύρα φορούσε τό φτωχό κ' εκείνο σάν κ' έμενα 
Κ' είχε τήν ">ι'τ Θ.Ιιΰερέ) 
//ώς ιΐγα~ω όποιον φορεϊ 
'Ενδύματα θ.ΐιμμένα

Μ-ατχοίιο Ιοΰσε άρχοντιιι κι' άς ήτανε θλιμμένο 
’Ακόμα χθές μεσ ς’ τή φωΑηά, 
Δ” της μάνας τον την άνκα.Ιιί 
Πετοΰσε τό καϋμένο

Όμι,ις τουφέκια βρόντησαν ς' τή»· Κρήτΐ] μιά ήμερα, 
Τον πήρε άγέρι τή φωίηά, 
Τή μάνα Τούρκου πιστό hit 
Κ' ή μάχη τόν πατέρα

'Αμι'.Ιητο και. σκυθρωπό, τό δάκρυ του κρατούσε 
Ι\Τ άπ.Ιωνε χέρι μέ 'ντροπή 
“Ομως δέν Γ/0ε,?£ νά είπή 
Τό μαϋρο .τώς πεινούσε

.4^ ! —οιος δέν έ.πείνασε · πεινώ·» ποτέ δέν .Ιέει' 
Δέν τόν άφίνουν οί Αυγμοί· 
Κνττάί.ει μόνον τό ψωμί 
Από μακρυά κα\ κ.Ιαίει

Σ' τήν άγκαΑιά μοι· τδβαΑε μέ πόνο τό καϋμένο 
Καί τοϋ 'δωκα πικρό φιΑν 
Όμως αύτό τί ώφεΑεΐ 
Σ' τό έρημο τό ξένο ;

Ι’ιά τούτο σήμερα κ' εγώ τά χέρια μου στανρόνω 
Κι ό,τι για μένα δέν (,ητώ 
Γι’ αύτό γυρεέ'ω και γι’ αύτό 
Πόνου φωνήν νψύνω

Μητέρες 1 όπον έχετε παιδιά ευτυχισμένα 
Καί καΑωσύνη ς’ τή»· καρδιά. 
Πεινούν τής Κρέ/της τά παιδιά 
Καί κρυόνονν τα παύμένα !

137' όδάς Έρμοϋ — *'*>0ων Λενκοβιτς, όδοντοϊατρός — 137 ψ· Άν. II α οά^νος.
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Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΪ ΙΙΑΙ1Γ1ΟΪ

Μάθε με, καλή μαμά μου, έλεγ’ ή μικρά Λιλή 
Μιά ημέρα δακρυσμένη ς' τη μαμά της την καλή. 
Μάθε με, καλή μαμά μου, άπό μέσα άπ ’ τήν ψυχή 
Είς τόν πλάστη μου νά στέλω τήν άγνή μου προσευχή. 
Κ ’ Λ μαμά της τήν μαθαίνει τήν αυγή και τή βραδεία 
Νά προσεύχεται ς" τόν Πλάστην— Μιμηθήτέ την παιδιά 

"Εχει σήμερα ό γέρος ό παπούλης τή γιορτή του 
Καί ή ώμορφη Τιτίκα, ή μικρούλα έγγονή του 
Λουλουδάκι σάν κ’ έκείνη μυρωμένο τοΰ χαρίζει 
Κι ’ ό παπούλης της τό πέρνει και τό μάτι του δακρύζει 
Κι' άπ τή γέρικη καρδιά του βγαίνει μιά θερμή εύχή 
Τήν Τιτίκα του νά κάμη ή Παρθένα εύτυχή.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Δ' ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Είς τόν διαγωνισμόν τούτον πρός σύνθεσιν διηγήματος έπ\ τίϊ 

[Ιάσει τοΰ δημώδους λογίου « Κάλιο αργά παρά ποτέ » έλαδον 
μέρος τριάκοντα πέντε έκ τών μικρών φίλων μον. Πέντε έκ τούτων 
τά έργα άπεκλείσθησαν τοΰ διαγωνισμού ώς μή. γεγραμμένα συμ- 
φώνως πρός τούς προκηρυχθέντας όρους, και έτερα δύο άπεκλεί
σθησαν ώς άποσταλέντα λίαν αργά.

Έπομέν(·>ς νπέστησαν τόν έλεγχον τών κριτών είκοσιν δκτώ 
διηγήματα, έξ ών έκρίΟη άξιον βραδεύσεως τό τής

< A Κ Τ I Ν Ο Σ ΗΛΙΟΥ.
δπερ άμέσως δημοσιεύομεν, έπηνέθησαν δέ τά τών μικρών φίλων μου 

Γ ΣΕΡΟΎΪΟΥ ( ΕΐψαΛπου) καί Π- ΒΛΑΧΑΚΗ (Μαγκησίοο) 

«ΚΑΛΙΟ ΑΡΓΑ ΠΑΡΑ ΠΟΤΕ»
'Ιδού τό βοαδευθέν διήγημα :

- ώστα. Κώστα, θά
/μ τ° *Τυπ*>σγ,ς μίχν

/tip ήμερα ν τό κεφάλι
-LS' σου ίάν έζαχολου-

θήσης τήν αυτήν 
διαγωγήν, έλεγε 
μίαν ήμ*ρα.ν δ κ.

θρωπος, βλέπων τον 
μονογενή υιόν του ν’ άποφεύγη τό σχο
λείου και τά βιβλία του 

Άλλ’ δ Κώστας δέν είχεν όρεζιν ν’ 
άκούη συμβουλάς. Έπροτίμα άντί τοΰ
σχολείου τόν περίπατον και αντί τών 
βιβλίων του τάς συναναστροφές τών 
κακών συμμαθητών του.

Αϊ έζετάσεις δέν ήργησαν νά φθά- 
σουν καί τά αποτελέσματα έκαμαν τόν 
μικρόν Κώσταν νά έννοήση πόσον κακόν 
έκαμνε παρακούων εις τάς συμβουλάς 
τοΰ άγαθοϋ πατρός του.

— Δέν έχω πλέον χρήματα γιά πέ
ταγμα, τώ είπεν μίαν ημέραν δ κ. Κα
λόκαρδος, είσαι δέκα πέντε ετών και 
άκόμη δέν έτελεΐωσες τό δημοτικόν 
σχολείου. Άφοΰ δέν θέλεις νά μάθης 
γράμματα εΐπέ μας ποιον επάγγελμα 
<Τθΰ άρέσει- θέλω πριν κλείσω τά μά

τια μου νά σέ ίδώ άποκατχστημέυον 
εις μίαν εργασίαν.

Είς μάτην ή σύζυγός του τον πάρε- 
κάλει ν’ άφήση και τό επόμενον έτος 
τον Κώσταν είς τό σχολεϊον υποσχόμενη 
ότι θά διορθωθή ...

Ό κ. Καλόκαρδος ήτον άκαμπτος !
— Παιδί ποΰ έχει ολα τά μέσα νά 

γίνη καλό καί δέν τό άποφασίζη, θά 
είπή οτι είναι άνάζεον πλέον πάσης αγά
πης καί συνδρομής· εΐπέ του νά έκλέζη 
μίαν έργασίαυ.

Ό Κώστας δ δποΐος δέν ήτο καί 
πολύ στενοχωρημένος διά τήν άπόφασιν 
τού πατρός του, διότι έβλεπεν οτι δι ’ 
αυτής άπηλλάσσετο άπό τά βάσανα 
τής μελέτης καί τοΰ σχολείου, έζέλεζε 
τό έμπόριου.

Ό πατήρ του τόν έσύστησεν είς τό 
κατάστημα ένός φίλου του δ δποΐος τόν 
προσέλαβεν ώς ύπάλληλόν του.

Άλλ’ ό Κώστας μόλις τά γράμ
ματα τοΰ δημοτικού σχολείου έγνώριζε 
καί αυτά οχι καλώς, πώς ήτο λοιπόν 
δυνατόν νά προοδεύση είς τό ίμπόριον 
άφοΰ ούτε βιβλία έγνώριζε νά κράτη 
ούτε λογαριασμούς νά κάμνη ; ΊΙτο 
λοιπόν κατάδικος νά μένη υπηρέτης

Δέν παρήλθε πολύς καιρός καί μίαν 
εσπέραν δ κύριος Καλόκαρδο; είσελθών 
είς τό δωμάτιον τοΰ Κώστα, εύρεν αύ- 

τόν στηρίζοντα τήν κεφαλήν διά τών 
δύο χειρών του καί άνχγινώσκοντα εν 
βιβλίον ένφ οί όφθχλμοί του ήσαν γε 
μάτοι δάκρυα. Είχεν άρχήτει ή μετα
μέλεια. Μόλις ειδεν εισερχόμενου τον 
πατέρα του δ μεταμεληθείς υιός, ρίπτε- 
ται είς τά γόνατά του καί μέ φωνήν 
πνιγομένην άπό τούς λυγμούς :

— Πατέρα μου, θέλω νά μάθω γράμ
ματα.

Ό κύριος Καλόκαρδος δέν ήδυνήθη 
νά κρατήση τά δάκρυά του βλέπων τόν 
υιόν του έπχνερχόμενον μετ’ άποφασι- 
στικότητος είς τήν ευθείαν δδό«.

— Μοί τό ύπόσχεσαι Κώστα ;
— Ναι πατέρα μου Όταν είδα πώς 

ΣΟΦΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΑ1

Τήν μέν πρωίαν σκέτου τί θά πράξης ύλην τήν ήμέραν τό δέ εσπέρας 

σκέπτου τί έπραξες.
— Κανονίσου τάς δαπάνας σου πρός οτι έχεις καί όχι πρός ότι περιμένεις.
— Ό Κύρος έρωτηθείς τί έμαθε πρώτου, άπεκοίΟη·—Τήν αλήθειαν.
— Πρό; τόν δυστυχοϋντα φίλον πρέπει νά προσερχώμεθα, τον δέ εΰτυχούντα 

νά άναμίνωμεν.
— Μάλλον ευχάριστου είναι νά συγχωρή τις παρά νά έκδικήται.
— Είναι ίδιον ψυχής γενναίας τό ν'άπωθή τις τάς ύβρεις δι' ευεργεσιών
— Είναι γλυκύ ν' αποκτά τις φίλον τόν εχθρόν αύτού.
— Συγχώρει πάντοτε τούς άλλους άλλά ποτέ εαυτόν.
— Μή άπαιτής νά ύποφέρωσιν οί άλλοι ότι συ δέν δύνασαι νά ύποφέρης.
— Διπλασιάζει τό σφάλμ.α του όστις δέν γνωρίζει νά έρυθριά.
— ΙΊροσδέχου παν έρχόμενον παρά τής τύχης ώς νά τό άνέμενες.

123

μοΰ έφέροντο είς τό κατάστημα δ κύ
ριός μου καί οί ύπάλληλοι, όταν είδα 
ότι θά άπέθνησκα έπάνω είς τό σάρωμα 
τοΰ καταστήματος καί είς το πλύσιμο 
τής βιτρίνας χωρίς νά έχω έλπίδας νά 
φθάσω ύψηλότερα, νά γείνω καί ίγώ 
κύριος, τότε ήννόησα ποιαν άζίαν έχουν 
τά γράμματα καί πόσον άναγκαΐα είνε 
διά τήν πρόοδον έν'ς άνθρώπου.

Ό Κώστας Καλόκαρδος μετά δεκα- 
τέσσαρα έτη εις ήλικίαν τριάκοντα έτών 
έλάμβανε τό δίπλωμά του άπο τό πα
νεπιστήμιου !

‘ΐΐλίου ’Axttc.
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ΑΣΜΑ ΕΩΘΙΝΟΝ

Μυροβόλος προβάλλ' ή αύγή
Και φίοτίζεται πάσα Λ γή
Τα πτηνά είς τους κλάδους πετοϋν 
Καί τόν πλάστην αυτών χαιρετούν,

Ό ουρανός καί ή γή. 
Όλη ή <|>νσις αυτόν ευλογεί.

χ;

Πεδιάδες τερπνοί. άνΟηραΐ 
Καί. όρέων δασώδεις σειραΐ 
Μινωρίζουν ευχήν έκτενή 
Εύλογοΰσαι τόν Πλάστην κοινή

Ό ουρανός κα\ ή γη,
Ολη ίι '|»υσις αύτόν ευλογεί

Φιλόπονων ανθρώπων πληθύς
Είς τό έογον των τρέποντ ’ ευθύς 
Και ίψεΐς είς τό έργον ήμών 
Εύλογουντες Θεόν οίκτιρμών.

Ό ούρανός καί ή γή
"Ολη ή <[>ύσις αύτόν εύλογεϊ.

Avjp. Κ Σανεΐλαφύκουλο ς.

'Λκάντηαις σοφον
Κάποιος αναιδής έδωσε ποτέ έν Λά

κτισμα είς τον Σωκράτην, οί δέ μάθηταί 
του Ουμωθέντες παρεχίνουν τον Σωκράτην 
νά τοΰ άποδώστ, τά ίδια’ άλλ'ό μέγας φι
λόσοφος χωρίς ποσώς νά ταραχθΤι :

— Άν, είπε, μέ «λάκτιζεν είς όνος, 
Οά μέ έσυμβουλεύετε νά πράξω χαί έγώ 
τδ ίδιον ;

Οί μαΟηταί του έμειναν έκπληκτοι προ 
τής σοφής απαντήσεως τοϋ μεγάλου φιλο
σόφου.

• Παρ0ι>·όπη»
♦ίΛ

ΠόΟεν ή λίξις συχοφίντης
Ή συκή έτιμάτο μεγάλως παρά τοϊς 

άρχαίαις, διά τοΰτο οί "Ελληνες καί αί 
Ρωμαίοι απέδιδαν εις αυτήν είδος τι λα 
τρείας. Οί Αθηναίοι μάλιστα έτιμώρουν 
μέ θάνατον τδν έςάγοντα σύκα έξ Αττι
κής ή έγγίζοντα τδν καρπόν τών ιερών 
τούτων δένδρων. Πρός τοΰτο ΰπισχνούντο 
καί αμοιβήν εις τόν καταγγέλλοντα τον 
παραβάτην τοϋ ιερού τούτου νόμου. Ά7.λά 
ή τοιαύτη αμοιβή ήνάγκαζε πολλούς έξ 
αισχροκέρδειας η μίσους προσωπικού νά 
προβαίνουν είς καταγγελίας ψευδείς καί 
ανυπάρκτους. Έκ τούτου ή λέξις συκο
φάντης σημαίνουσα πάντα οστις καταγ
γέλλει ψευδώς ή αδίκως.

• ΦΜΛογος».

Σοφό; κριτής
Ύπό μεγάλην καρυάν, πλησίον χωρίου 

τίνος, δύο παιδία εύρον εν κάρυον διά τδ 
οποίον έφιλονείκουν ποιος νά τό λάβη. '() 
’Ιωάννης έλεγε- «Το κάρυον ανήκει είς 
έμέ διότι έγώ τό είδαν πρώτος®. «Όχι» 
άπήντα ό Νικόλαος «είναι ίδικόν μου διότι 
εγώ τό έλαβον πρώτος® καί έγινετο σφο
δρά φιλονεικία. Κατ’ εκείνην τήν στιγμήν 
έτυχε νά περνά είς νέος ό όποιος άνελαβε 

νά τούς δικάση, καί κχθήσας είς τό μέσον 
άφοΰ έθραυσι τό κάρυον είπεν είς τόν 
Ίωάννην : «Τοΰτο τδ κίλυφος ανήκει είς 
σέ διότι σύ τό είδες πρώτος, τδ δέ άλλο 
κέλυφος ανήκει είς τον Νικόλαον διότι 
αυτός τδ έλαβεν πρώτος, ο δέ καρπός ανή
κει είς έμέ διά τα δικαστικά έξοδα καί 
τέλη !

Οΰτω συμβαίνει καί είς εκείνους οί ό
ποιο’. φιλονεικοϋν καί δέν σπεύδουν νά 
συμβιβασθώσι μόνοι των.

α/'. /. 4εγ·ω>'ΰη<:·.

ΙΙαρίτυλμον ταξεΐίιον.

Δύο ναυτόπουλα μόλις δωδεκαετή, τδ 
έν άπό τής Στενιές όνόματι Α. Ί’αλαγγάς 
καί τό άλλο άπό τδ Άργος έφεραν είς 
πέρας παρατολμώτατον ταξεϊδΓ έπήραν 
άπδ τόν Πειραιά μία μικρή βαρκούλα άπό 
φελλό, άνηκουσαν είς Αύστριακόν ατμό
πλοιο·?, καί ήνοίχθησαν δι' αυτής «ϊς τό 
πέλαγος καί κατόρθωσαν νά φθάσουν είς 
Άνδρον. Τδ λιμεναρχείου, έχον τηλεγρα
φικήν διαταταγην κατέσχε την λέμβον άπό 
τούς μικροσκοπικούς θαλασσοπόρους οι 
όποιοι υπερήφανο: διηγούνται το κατόρ
θωμά των.τό όποιον όμολογουμένως δέν 
είναι μικρόν.

• Έκ της Af.Jpoi’·.
-»3*

Αημώδεις παροιμίαι.
— Ακόνισε τά δόντια σου.
— Άκουγε σακκί δεμένο

καί 'ς τόν τοίχο πεταγμένο.
— ‘Άμα χορεύει ή άρκοΰδα σ'τδν γεί

τονα σου, περίμενέ την καί 'στην 
αυλή σου.
'Ακριβός 'ς τά πίτουρα 
καί φθινός σ' τ' αλεύρια.

— Άλλα είν τά μάτια τού λαγού 
κι' άλλ* τής κουκουβάγιας.



ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΦΥΛΛΟΝ 127126 ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΦΥΛΛΟΝ

ΩΦΕΛΙΜΟΙ
Περί Αύγούστου σημειώσει; :

,*. Είς τόν μή·α τούτον έδόθη τό ό'.ομχ 
Αύγουστος πρός τιμήν τοϋ Αύγούστου 
τοϋ μοναρχήσαντος έπί βλης τής οικου
μένης

,*. Οί άρχαϊοι, τόν Αύγουστον έζωγράφιζον 
άνδρα γυμνόν πίνοντα ύδωρ διά χέλιχος 
χαΐ χρατοϋντα χρτ,πϊδα.
' ΙΙμιρομήνια ονομάζειό λαός τάς έξ πρώ
τος ημέρας τοΰ Αύγουστου ήιιίσεια έχ 
τών όποιων αντιστοιχεί πρός ενα μήνα. 

,’.Οϋτως ή 1η Αυγ.ύστου μέχοι μεσημ
βρίας αντιστοιχεί πρός τόν Αύγουστον, 
άπότής μεσημβρίας μέχοις εσπέρας πρός 
τόν Σεπτέμβριον καί οϋτω χαθ’ εξής. 
Ό λαός πιστεύει οτι ή παρατηρουμένη 
κατά τά ί,μεμομή ι·ια άταοσφαιοιχή κα
τάστασή θέλει εισθαι ή ατμοσφαιρική 
χατάστασις τών αντιστοίχων μηνών.
ΙΙρό τοϋ Αύγουστου ό μήν ούτος ώνο- 
μαζετο i'ffrtiioc, ήτοι έκτος μήν τοϋ 
ενιαυτού, αρχομένου τοΰ έτους ώς ειπω- 
μεν άλλοτε από τοΰ μηνός Μαρτίου.

Σημειώσεις περί άγώνων παρ’άρχαίοις. 
lift προηγούμενο* φύ.ΙΛον).

Περί πεντάθλου ίδια.
Τό πενταθΛο* άπετελεϊτο άπό τόν δρό
μον, τήν πιί.ίηι-, τό άχό>·«ο>·, τό σ.Ιμα, 
χαΐ τόν δίσχον.

/. Τό πένταθ.Ιον, τύτινος ή έπίνοια άπεδί- 
δετό είς τόν Πηλέα έΟεωρεϊτο ώ; τό 
τελειότερον τών Έλλην. αγωνισμάτων. 
Έμυθολογείτο οτι εις τοιούτον άγώνα ό 
ΓΙερσευς έφόνευσε τόν Άκρίσιον 
Δρόμος, Τό αρχαιότατον τών Ελληνι
κών αγωνισμάτων, ή άπλουστάτη καΐ 
φυσιχωτάτη άλλά χαί ή μάλιστα τιμω- 
μένη τών ασκήσεων

,", Ο δρόμος συνετέλει εί, έξασχησιν τοΰ 
σώματος πρός ταχύτητα καΐ εύκινησίαν 
είς τάς μάχας χαΐ τάς συστροφάς τοϋ 
πολέμου, είς δίωξιν χαΐ εις φυγήν, καΐ 
πρός καρτερίαν είς τάς οδοιπορίας καΐ 
εκστρατείας.
Μεγαλως έτιμώντο οί δρομείς κατά τούς 
ηρωικούς ιδίως χρόνους, δέ λέγει 
χαΐ ό Όμηρος περιγοαφων έν τή Ίχιάδι 
άγώνα δρόμου μεταξύ Α'ίαντος, Όδυσ- 
σέως, κα! ’Αρχιλόχου τοΰ υι’οΰ τοϋ Νέ- 
στορες, αγωνοθέτου ο»τος τοΰ ώχύπο- 
δος Άχιλκέως.

. . Ε·.1η τοΰ δρόμου ήταν ·δΑ·>ς τά έξης: 
Τό ctaJto»-, ό ι’ςαι-.ίος, ο ιΐΛΐιγω. καΐ ό 
ό.τ.ίίι>μ.

ΓΝΩΣΕΙΣ
Τό στάδιο* έπίπεδος έκτασις ούσα είχε 
σχήμα ίπίμηκες μήκους 600 περίπου 
ποδών ώ: προείπομεν.
Και ή μέ< μία τών μικρών πλευρών διά 
τής όποιας είσήρχοντο είς αύτό, καΐ οθεν 
έξώρμων οί σταδιοδοόμοι έλέγετο γραμ
μή, ΐίφισις, νσπ.Ιιγξ. βαΛβις.
ΊΙ έτέρα έκυρτούτο εις ημικύκλιον καί 
εκαλείτο σφενδόνη, χαμπτήρ, τέρμα, 
^ατηρ, τέ.Ιος χαί νύσσα.
Καΐ γραμμή μέν έλέγετο, διότι οί δρο
μείς ισταντο κατά στοίχον, ϋσπΛιγξ δέ 
διότι ένετείνετο πρό αύτών σχοινίον δπερ 
κατεβιβαζετο άμα έδίδετο τό σημείον 
τής έξορμήσεως.
Καμπιήρ έλέγετο τό τέρμα, διότι οί 
τρέχοντες έν τώ αγωνίτματι τοΰ διαύ
λου ή δολίχου έστρεφον πε.ί αύτό, ινα 
επανέλθωσιν είς τό σημείον τής έκκι- 
νήσεως.
ΟΙ οροί ό’μως ούτοι συγχέονται πολλά- 
κις, διότι ή ΐίφεσις έπί παραδείγματι 
ητο καΐ τέρμα πάντων τών ειδών τοΰ 
δρόμου πλήν τοΰ άπλοΰ σταδίου είς τό 
όποιον οί αγωνιζόμενοι έτρεχα» μόνον 
από τή» άοεσιν μέχρι τής σφενδόνης ή 
τέρματος, ήτοι τό μήκος ένός σταδίου. 

,", Εις τήν δεξιάν πλευράν τοΰ σταδίου 
ϊσταντο ώ; σημεία τρεϊς τετράγωνοι 
στήλαΓ ή πρώτη είς τήν άφεσι» έφ’ ής 
ητο γεγραμμένον αρίστευε ή δευτέρα είς 
τό μέσον μετ' έπιγραφής σπέϋδε και ή 
τρίτη είς τό τέρμα ένθα άνήρχετο ή 
σφενδόνη φέρουσα κεχαραγμένην τήν 
λέξιν κάμινον.
Στάδιον εκαλείτο τό άγώνισμα, διότι 
οΐ δρομείς ώφειλον νά δίατρέξωσιν άπαξ 
μόνον κατα μήκος τό στάδιον.
*9 πρώτος καταφθάνω* πρό τής είς τό 
μέσον τής σφενδόνης εύρισκομένης πι- 
νακίδος, ήτις έφερε τήν επιγραφήν χάμ· 
>Jror άνεχηρύσσετο νικητής.
Ο δίαυ.Ιος ήτο διπλούς δρόμος, ό άγω- 

νιζόμενος δηλονότι ώφειλε νά διατρέξη 
δΐς χατά μήκος τό στάδιον.
Είς τόν δό.Ιιγον διέτρεχον 4 2 φοράς τό 
στάδιο», δπότε έχρειάζετο αντοχή μαλ- 
λ ν ή ταχύτης.
Ό.τ.Ιίτης ίίέγετο b ορόαος όταν οί δρο
μείς ετρεχον έ οπλοι, έχοντες δηλονότι 
περικεφαλαίαν, ασπίδα καΐ κνημίδας ϊ»α 
σννηθ.ζωσι τό βιρος τούτων, εύτοι δέ 
ω,ομά,αντσ ό.τ.ΙιΤυδοόμ,α καΐ ή ν.χη, 
έ/ίχηοε» ό.τ.ίϊιηΓ.

ΠΝΕΥΜΑ
Διδ.—Τί έχαμεν ό Λεωνίδας εί; τάς Θερ- 

μοπύλας ;
Ό μαθητής σιωπά
Διδ.— Καλά άφοΰ δέν 'ξεύρεις αύτό ει- 

πέ μου :
— Τί έκαμε» ό Διάκος ε;ς τήν'Αλαμάνα;
Ό μαθητής κα! πάλιν σιωπμ.
Διδ. — Μά έπί τέλους όέν θά ε'.πής τίποτε;
Μαθ.— Όχι, δάσκαλε, γιατί ό πατέρα; 

μου μοΰ είπε νά μή άναμιγνύωμαι σε ξέναις 
δουλιές καί νά μή 'ρωτώ τΐ χάνει ό ένας και 
δ άλλος !

Εστάλη υπό ΆχανίΙυ.Ι.Ιίδος.
• ·

— Μά γιατί, 1'εώργο, μέ κατεβασμένα 
τά μούτρα πάλι σήμερα ;

— Νά, γιατί αυτός ό δάσκαλος δέν υπο
φέρεται πλέον. Μέ ήρώτησε σήμερα πόσοι 
θεοί είναι ;

— At, καΐ'δέν τόν έλεγες οτι υπάρχει εις 
χαΐ μόνος Θεός ;

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Αΐγιγμα 36 

Τά τρία πρώτα γράμματα, 
"Ανθη τό δεύτερόν μου 
"Εν κράτος δέ πολύ μικρόν 
Είνε τό συνολόν μου.

Δ' Δ’όριί.ίιμ·· 
Έρώτησις 37

Πόσον αξίζει ό καλλίτερος άνθρωπος τοΰ 
χόσμου ;

' II. Σ. Αε,Ιαζάνος.
Α'ίνιγμα 38 

Έπί νήσου, φίλε, κείμαι 
Καΐ πρωτεύουσά της είμαι. 
'Αλλά μέταλλον θά είίρης 
Νά μ’άλλάξγ,ς ά» ήξεύρης 

Εν μου γραμμα 
Έν τώ άμα.

'Λπύ.Μω>·.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ
'Εχττ'Μύιυιήρτον II. Ι’αί.ή.—Χωρίς ρεκλά

μες εργαζόμενον, χωρίς ρεκλάμες έδωκε τάς 
εξετάσεις του ένώπιον πολλού κόσμου το εχ· 
παιδευτήριον τού χ. !1 Ραζή, κκταόεϊςιν 
χ.ταξ έτι διά τοΰ θριάμβου τών μαθητών του 
τί δύναται να κατορθώση εργασία εύσυνε - 
δη-ο.- Θερμά συγχαρητήρια είς τό διδοςνν 
προσιοπικόν. Όσο: αγαπά ε τά μικρά σας 
έ····:αύατέ τα εις τό έκται'ε.ττ. ::·· ~'· - *· 
Ραζή κα·. ήτυχκσχτε

ΜΙΚΡΩΝ
— Μά έγώ τοΰ είπα οτι υπάρχουν πέντε 

καί πάλι δέν έμεινεν εύχαριστημένος !
'Εστάλη ύπό Άηόόπος τϊίς Ερήμου.

• *•
— Ουφ! Δέν είμπορώ σήμερον νά δεχθώ 

επισκέψεις ελεγεν ή κυρία Κσιτοβουλίδου. 
Είπε λοιπόν, Ανθή μου. είς τήν κυρίαν ή 
οποία ήλθε μέσα, οτι δέν είμαι έδώ.

Και ή 'Ανθή
— Κυρία, ή μαμά μου μοΰ είπε νά σάς 

εϊπώ οτι δέν είναι έδώ.
'Εστάλη ύπό Άχαχίας.

• ■•
— Βαρύνει πολύ ή επιστολή σου, Κου- 

φιοκεφαλακη, χαΐ πρέπει νά βχ*ης άλλο έν 
20λεπτο» γραμματόσημον.

— Μά αμα βάλω άλλο ένα γραμματόση
μο Οά βαρόνη περισσότερο κουτέ, απαντά ό 
Κουφιοχεφαλάκης.

Εστάλη ύπό 'Λγρήμπε.Ιης.

ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Αϊ.ιγμα 39

Έγώ είμαι ή ζωή σου,
'Αν υ,έ άποκεφαΛίσης, 
Καί άν μέ οξυτονίσης, 
Πριν μ' έγγίσης συλλογίσου ' 

Φα'ιαή.

Λύσεις τών έν τ<ϊ> 7<ρ φύλλ.ω δημοσιευ- 
Οεισών ασκήσεων πνεύματος

31) Κύθνος-κύκνος, 32) Ομηρος-ό μη
ρός, 33) Σύν-δεσμός = σύνδεσμος, 34) Τό 
όνομα. 35) Μία έστΐν αρετή τό άτοπον φεύ
γει» άεί.

— Έξεδόθησαν τα Ι'αχίιθια τοΰ κ. Ν. 
Μανουσάχη καί τοΰ κ. ΙΙαπασπύρου τά 
Λυρικά ποιήματα.

Παρακαλοϋνται οί συνδρομηταί οί άλ- 
λάσσοντες κατοικίαν νά γνωστοποιήσωσιν έν 
χσιρώ τούτο εί; τήν Διευθυνσιν ί»α μη έ- 
πέλθη άταξία εί; τήν διάνου ή - τοϋ φύλ λου.

Ούιείς έγγραφετα: άπό τούδε χαΐ είς 
τό έξή; συνδρομητής α·ε» προπληρωμής 
τής συνόοουή; του. Όρος ά.ταοαόατος.

I *
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ΙΙλήθος νέων συνδοομητών ένέγραψα πά
λιν εις τούς καταλόγους μου χαί πλήθος 
νέων επιστολών συγ/αρητηοίων έλαοον διά 
τήν κανονικήν πορείαν τοΰ περιοδικού. Τό 
αναγράφω διά νά χαρήτε όλοι οί φίλοι μου 
όσοι μέ αγαπάτε όσον έγώ σί; άγχπώ.

'Όλα δσχ μοι έστειλες φιλτάτη ΆσιτΙς 
tua ΜγιΛΛέωςτά ξλάβον μέ τό ενθουσιώδες 
γραμματαχι σου χαί θά τά δημοσιεύσω δλα.

Καί τά αστρονομικά σου τά έλαβον αγα
πητέ Mixpu-μίγα άλλά διατί δέ» μοί τά 
εγραφε; είς γλώσσαν ελληνικήν; Διατί γρά
φεις π. /. όχιώ x&pi(o6rtav, όιομάζοΒΐ— 
tar, γ.Ιηγορώιιρα, παρα.1ιί<ρτηκι, ttaqc- 
povc, ό Aiac, ό Ποσιιό&νας, ζκροχιάζιται, 
Jplaxovrtar, χατάγιιαι·, χα'ι 5ζι όχεώ, εχω- 
piCotto, ώχαμάζοττο, γρηγορόζιρα, .tapc- 
■leiytiv, tiaaapac, ό Mt, ό IlaaeMr, ΐχ- 
tfiv^iuCeiu·, «ί|.ίν*χ ιται, xatiyiror χλπ. 
Δέν είδες τί τραβά ό γλωσσολόγος κ. ’Γυ- 
χάρης ό όποιο; έόοχίμασε νά χχταστρέψη 
τήν Έλλ. γλώσσαν παραποιών τσς λέξεις 
αυτής; Είναι έγκλημα κατά τού έθννυ; Ολο
κλήρου αγαπητέ μου μικρέ ή στρέδλωσις 
τής γλώσσης εις τό όποιον ίέν έπιθυμώ νά 
συντε'έσης καί σύ. “Αλλοτε γράφε μου τήν 
άληθή γλώσσάν μας φίλτατε Μιχρο-Μΐγα.

“Ολα θά δημοσιευθώσιν φίλτατε /7α>·τε.1η 
Ji.iafiii'e άλλά μέ τήν σειράν των.

Διορθώθη αυμφώνω; πρός τό γραμματαχι 
σου ή διεύθυνσις σου αγαπητέ Λώεη ΙΙ.Κον 
ρυυαόπου.Ιί.

“Ελαβον .Ιεονεόχαρόε Kp~ic, τό γραμ- 
ματάκι σου ώς καί την εσώκλειστον ϊ·.1ην 
χαί πνιΰμα . . . μικρών χαί θά τά δημο
σιεύσω. Δ ά τά; ένεργείας σου σέ ευχαριστώ 
άπό κχρδίας.

Ο προσφιλής Μαγχήαιοκ νέος φίλος μου 
πολύ ενθουσιώδης μέ παρακχλεΐνά προσφέρω 
τους ασπασμού; του εις τόν Ώχιατύ>· τόν 
όποιον λέγει γνωρίζει πολύ χαλά. Μετέσχε 
χαί τοΰ διαγωνισμού ό φίλτατος τό δέ διή
γημά του, ώς βλέπετε, έχριθη άξιον επαίνου- 
‘Ελπίζω ότι θά έςικολουθήση ή άλληλο- 
γραφία μις αγαπητέ .Va-px/jau. Πώς :

Α» ήξευρε; πόσον μέ στενόχωρε?; φιλ- 
τάτη Άγράμχι.1ιι μέ τά παράπονά σου, 

διότι δέν έδηνοσίευσα άκόμη τάς «ασκήσει 
πνεύματος» τάς όποιας μοί έστειλες δέν θα 
μοΰ έγραφες τό παραπονιάρικο εκείνο γραμ- 
ματάχι. “Εχετε υπομονήν ό'λοι οί φίλοι μου 
και όλα θά δημοσιευθώσιν. Αν μοΰ ήτο δυ
νατόν νά σάς ευχαριστήσω όλους μαζή θά 
τό επραττον.

Άπιστα ελαβον είς τάς εξετάσεις των οι 
φίλοι μου θ Γ. Kapaptarrqc καί ό φίλτα- 
τός μοι ‘A0pra'£xi>c άσ'ήρ, πρός χαράν τών 
γονέων των καί έμοΰ. Νά ζήσουν νά τό χα- 
ροϋν οί μικροί μου φίλοι καί νά αριστεύουν 
πάντοτε.

"Ολα ίσα μοί έστειλες τά έλαβον φίλτατε 
'ίάκεαι-έ χαί σέ συγχαίρω διά τήν φιλοπο- 
νίαν σου Θά τά δημοσιεύσω μέ την σει
ράν των. Άπό τόν Mapxt'iaior άσπασμούς.

Καί αί πέντε λύσεις σου όρθαί προσφιλής 
ΆραΙΙία. Ι’ράφε μου.

Χρυσέ μου Ιίράχι tijc Λtpa.tiit<,6ac έλαβα 
τό γραμματάχι σου χαί θά δημοσιεύσω τάς 
«άσκήσεις» σου καί τά πνεύματα μικρών» 
άλλ’ υπομονή 'έως ότου 'έλθη ή σειρά σου.

Διατί νά μή έχω διπλάσιου χώρον νά δη
μοσιεύσω τά χαριτωμένα γραμματάχι α σας 
φίλτατοι Λ/ύω;’· καί Γ. θ. ΚυρΙμη ; “Εχουν 
τόσον αίσθημα καί τόσην χάριν ώστε τά α- 
νέγνωσα δέκα φοράς Τά αινίγματα σας με 
τήν σε:ράν των. 1'ράφετέ μου.

Σέ συγχαίρω διά τάς επιτυχείς εξετάσεις 
σου φιλτάτη Άιαιγχάνα (αυτό τό ψευδώνυ
μον μοΰ άρέσει χαλλίτερον) χαί σέ ευχαρι
στώ διά τά αισθήματά σου' όσον άφοΓά τά 
παράπονά σου "δε τήν άπάντησίν μου πρός 
τήν Μ γράμ.τε.ίην χαί παυσε νά παραπονή- 
σαι φιλτάτη. ’Αναμένω μετ αγωνίας την 
έπιστολήν τοΰ μιχροΰ σου άνεψιοΰ. «Τά μι- 
κρά-μικρά· σου χωρίς άλλο είς τό επόμενον.

Θά τά δημοσιεύσω προσεχώς όσα μοί έστει
λες προσφιλής ΙΙιιραΐχή α!·ρα. Τό ψευδώνυ
μόν σου ώραίον.

Τάδύω χαριτωμένα άδελφάκια Νίιαα καί 
Γιάγχΐ/c Ταούβα-Ιη δέν έπέτυχον είς τάς έξε- 
τάσεις των . . έθριάμβενσαν ! "Οσο>'ίπαρέ- 
στησαν εις οΰτάς ένθυαοΰνται άκόαη τάς α
παντήσει; των καί τά θαυμάζουν. Εύγέ των, 
εύγέ των.


